
 

 

Sèquia de Sils 
 
Codi: 129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Superfície i municipis que es comprenen:  
 
71,07 ha. Maçanet de la Selva, Riudarenes i Sils. 
  

Delimitació: 
 
Aquest espai inclou la sèquia de Sils i els espais circumdants. 

 
Caracterització de l’espai: 
 
La vegetació pròpia de l’espai són el boscos de ribera, malgrat que es troben força 
alterats. Aquesta es formada per espècies com el freixe de fulla petita (Fraxinus 
angustifolia) i el vern (Alnus glutinosa). També hi són presents diverses espècies de 
salzes (Salix sp.) entre els quals destaca el gatell (Salix atrocinerea), l’om (Ulmus 

minor), l’avellaner (Corylus avellana), etc., a més d’espècies introduïdes per 
l’home, com l’acàcia (Robinia pseudoacacia), els pollancres (Populus x canadensis) 
o els plàtans (Platanus hybrida). L’espai també destaca per la presència herbàcies 
pròpies del bosc de ribera septentrional, com buixol (Anemone nemorosa), el lliri de 
neu (Galanthus nivalis), el Carex pendula, etc. 
 
En els trams on el bosc de ribera és pràcticament inexistent, apareixen bones 
mostres de vegetació helofítica, com el bogar (Typhetum latifoliae) i el canyissar 
(Typho-Schoenoplectetum glauci), poblaments càrex (Carex spp.) i tot un seguit de 
plantes higròfites representada pel creixenar (Apietum nodiflori) i de hidròfites, com 
les llenties d’aigua (Lemno-Azolletum).  
 
Entre la fauna cal destacar la presència d’espècies pròpies dels riberals humits i 
vinculats al bosc de ribera, com el picot garser petit (Dendrocopos minor), la polla 
d’aigua (Gallinula chloropus), el blauet (Alcedo athis), etc. Ara bé, destaca sobretot 
la presència de les dues espècies de tortuga d’aigua dolça autòctones de Catalunya 
com la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i la tortuga de rierol (Mauremys 



 

 

leprosa), ambdues incloses a l’annex II de la Directiva d’hàbitats i a la categoria C 
de la Llei 3/88 de Protecció dels animals. 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Entre els principals valors cal destacar, entre altres hàbitats d’interès comunitari, la 
presència de la verneda (Alno-Padion), comunitat amb categoria de prioritari, 
segons la Directiva Hàbitats i l’existència de poblaments faunístics de gran interès 
com les dues tortugues d’aigua dolça autòctones de Catalunya. Per últim cal també 
considerar que aquest espai actua com a corredor biològic de primer, en situar-se 
entre dos espais del PEIN afins com són els Estanys de Sils i la Riera de Santa 
Coloma. 

 
Qualificació urbanística: 
 
Riudarenes 

 

• Sòl no urbanitzable 

 
Maçanet de la Selva 

 
• Sòl no urbanitzable:  

 
- protecció agrícola (d1) 

 
Sils 

 
• Sòl no urbanitzable:  

 
- zones de protecció dels cursos d’aigua (C5)  
- sistema hidrològic 

 

Construccions existents: 
 
Cal destacar la presència d’una planta de tractament i filtrat d’àrids, amb les 
corresponents instal�lacions de decantació de llims i dues activitats extractives. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Tot i l’important valor de les comunitat vegetals riberenques cal esmentar que 
aquestes es troben força alterades, i sovint aquesta ha estat substituït per 
plantacions de planifolis com pollancres o plàtans. Tot hi això, la gran capacitat de 
regeneració d’aquest tipus d’ecosistema i el seu important paper com a connector 
ecològic el fan interessant com a espai a preservar. 
 

 
 



 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Els principals requeriments de protecció han d’anar dirigides a mantenir el bon 
estat la qualitat de l’aigua i la recuperació i conservació del bosc de ribera. Per tant, 
caldria evitar el drenatge del curs d’aigua, l’alteració de la llera i els abocaments 
d’aigües residuals urbanes i industrials i, establir un seguiment i control de les 
activitats extractives i de tractament d’àrids a la zona. Per últim, també caldria la 
possibilitat d’aplicar un pla específic de recuperació i conservació de les dues 
espècies de tortugues anteriorment esmentades. 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Caldria regular de manera específica les tanques per tal de garantir la 

permeabilitat de la fauna. Per tant, es proposa que aquestes siguin de fusta 
o vegetals, i que els filats siguin longitudinals. En sòls forestals aquestes no 
s’haurien de permetre.  

 
 

   
 
 


