
 

 

Boscos de Sant Feliu de Buixalleu, Massanes i de les Serres d’en 
Pere Bord i del Montgròs 
 
Codi: 130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
Arbúcies, Sant Feliu de Buixalleu, Massanes i Riudarenes. 
 
Delimitació: 
 
Espai que queda delimitat: a l’est per l’espai de boscos d’Argimon i de l’Esparra; al 
nord, pel límit de carena que delimita la riera de Sta. Coloma amb la riera 
d’Arbúcies; a l’oest pel límit PEIN que delimita la riera d’Arbúcies; i al sud, pel límit 
entre els conreus i el bosc de suros.  
 
Caracterització de l’espai: 
 

Extens espai forestal afectat sovint per incendis forestals. La vegetació dominant la 
conforma la sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum), en diversos 
estat de conservació. Així, hom hi pot trobar suredes amb molt bon estat de 
conservació, com també suredes amb un estat de conservació dolent i que 
tendeixen més a brolles d’estepes i brucs (Cisto-Sarothamnetum catalauinici) que 
no pas a una sureda pròpiament dita, ja que el recobriment de suros és molt baix. 
En tots els casos però,  aquesta comunitat és rica en bruc boal (Erica arborea), 
diverses estepes (Cistus spp.), gatosa (Ulex parviflorus), argelaga negra 
(Calicotome spinosa), galzeran (Ruscus aculeatus), arboç (Arbutus unedo), roja 
(Rubia peregrina), heura (Hedera helix), falzia negra (Asplenium onopteris), etc.  
 
És també important esmentar que en determinats indrets apareix l’alzinar de terra 
baixa  (Quercetum ilicis galloprovinciale) on  l’alzina (Quercus ilex) esdevé l’espècie 
arbòria dominant i l’estrat arbustiu i herbaci és format per espècies termòfiles 
mediterrànies (Rhamnus alaternus, Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, Blupeurum 

fruticosum, Clematis flammula, Smilax aspera, Asparagus acutifolius, etc). A més 
d’aquests boscos, també hi ha castanyedes (Castanea sativa), formació vegetal 



 

 

introduïda per l’home i que es caracteritzen de boscos naturalitzats i que 
antigament s’havien sotmès a explotacions forestals periòdiques per extreure’n 
perxes. 
  
En els indrets on els incendis forestals han estat més continuats hi trobem 
brugueres d’escombres amb estepa borrera (Lavandulo-Ericetum scopariae) on el 
bruc d’escombres (Erica scoparia) és l’espècie dominant i va acompanyat d’estepa 
borrera (Cistus salviifolius), bruguerola (Calluna vulgaris), lavanda (Lavandula 
stoechas) o l’arboç (Arbutus unedo).  
 
A la xarxa fluvial hom hi pot trobar la verneda (Alno padion), la qual es troba 
inclosa en la Directiva d’hàbitats com d’interès comunitari amb la categoria de 
prioritari i que es localitza en la major parts dels cursos fluvials; i les fileres de 
pollancres (Populus x canadensis), plàtan (Platanus hybrida) i robínia (Robinia 
pseudoacacia), les quals han estat afavorides per l’home i que es localitzen en els 
trams més baixos. De manera general a l’estat herbaci hom hi pot trobar la 
consolda (Symphytum tuberosum), el buixol (Anemone nemorosa), la fetgera 
(Anemone hepatica), el marcòlic vermell (Lilium martagon), el marxívol (Helleborus 
foetidus), etc.  
 
Finalment i en menor mesura, hi ha plantacions de pi pinastre (Pinus pinaster) i de 
pollancre (Populus x canadensis), conreus de cereals i d’avellaners, i camps 
abandonats. 
  
La fauna de l’espai és típicament forestal i hi abunden l’àguila marcenca (Circaetus 
gallicus), el falcó pelegrí (Falco peregrinus), el duc (Bubo bubo), el còlit ros 
(Oenanthe hispanica), l’astor (Accipiter gentilis) i el falcó mostatxut (Falco 
subbuteo). I entre els mamífers destaquen les poblacions de geneta (Genetta 
genetta) i senglar (Sus scrofa), teixó (Meles meles), gorjablanc (Martes foina), la 
mostela (Mustela nivalis), esquirol (Sciurus vulgaris), eriçó europeu (Erinaceus 
europaeus), musaranya nana (Suncus etruscus) i la rata cellarda (Elyomis 

quercinus). 
 
Els ambients aquàtics esdevenen força interessants ja que alberguen importants 
poblacions d’amfibis com la salamandra (Salamandra salamandra), la granota 
comuna (Bombina bombina); la granota pintada (Discoglossus pictus); el gripau 
comú (Bufo bufo); i el tòtil (Alytes obsletricans). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Els motius principals d’inclusió de l’espai a la xarxa són el bon estat de conservació 
de la sureda i la presència de verneda, hàbitat d’interès comunitari amb la 
categoria de prioritari. Completen aquestes raons, la presència d’espècies animals 
que  presenten unes poblacions escasses a Catalunya, com són els rapinyaires.  
 
Tanmateix el fet que l’espai es situí a cavall de la depressió de la Selva i la 
serralada Pre-Litoral condiciona que aquest sigui clau per mantenir la connectivitat 
ecològica entre les Guilleries i la Plana Selvatana, a banda també d’esdevenir una 
zona de transició entre el paisatge euro-siberià i el mediterrani. Aquesta confluència 
d’ambients a més també provoca la presència de diverses espècies vegetals 
interessants a la terra baixa, com el marcòlic vermell (Lilium martagon) o la 
consolda menor (Symphytum tuberosum). 
 



 

 

 
 
Qualificació urbanística: 
 
Arbúcies 

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- serveis viaris agrícoles i protecció (S-2) 
- sistema fluvial i protecció (S-3) 
- sectors històrico-artístics (S-5) 
- règim general 

 

Massanes 

 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- sistema viari (A) 
- sistema hidrogràfic (H) 
- zona agrícola (SA) 
- sòl rural (SR) 
- sòl forestal de conservació (SF1) 
- sòl forestal de ribera (SF3) 

 
Sant Feliu de Buixalleu 

 

• Sòl urbà pendent d’urbanització: la urbanització el Clos 
 

• Sòl urbanitzable residencial Rio Park 
 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- sòl d’especial protecció agrícola intensiu 
(NU.EP.AINT) 
- sòl forestal i/o de bosc (NU.B) 
- sòl de protecció de crestes (NI.P.CRE) 
- sòl de protecció de llocs d’interès (NU.P.PAI) 

 

Riudarenes 

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- El planejament local no té claus urbanístiques 
especifiques pel sòl no urbanitzable. Actualment 
s’està redactant el nou POUM el qual es troba en 
fase d’Aprovació inicial amb data de 27 de març 
de 2006. 

 

 

 



 

 

Construccions existents: 
 
L’espai inclou diverses construccions rurals aïllades i nuclis rurals de gran interès 
arquitectònic, com Cal Pagès, Can Ferrús, Can Malaire, Messeguer, Can Roquet, 
Can Torre, Can Guidó, Can Sitjar entre altres. També engloba l’ermita de Sant 
Sagimon del Bosc, Santa Bàrbara i Sant Romà, i l’església de Grions a Sant Feliu de 
Buixalleu. S’han exclòs el nucli de Sant Feliu de Buixalleu i Massanes i, les 
urbanitzacions de Riu Clar, Buixalleu, St. Roc, Can Llopart, i Can Fornaca. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai forestal presenta un molt bon estat de conservació com ho demostra la 
presència de varis ecosistemes de gran interès, com són els retalls  de vernedes i 
suredes. Tanmateix, la presència de diverses activitats extractives, d’urbanitzacions 
i del càmping la Masia el Pol suposen un elevat nombre de pistes i d’accessos a 
determinades zones, que sumat a l’afluència motoritzada que hi circula, provoquen, 
a banda de malmetre algunes comunitats vegetals i ruderalitzar l’entorn (com per 
exemple les proximitats de la urbanització de Riuclar), una forta alteració dels 
ecosistemes presents i un augment del risc d’incendi forestal en una zona que 
presenta ja de per sí, una elevada recurrència en incendis. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
El fet de ser un espai bàsicament forestal fa que els diferents requeriments de 
protecció que es proposen responguin a la necessitat de millorar i conservar 
l’estructura de les masses forestals. Per tant, es proposa redactar i aplicar plans 
especials de gestió i millora forestal, i així, per una banda compatibilitzar 
l’explotació de les castanyedes, les plantacions de coníferes i les pollancredes amb 
la conservació de l’ecosistema; i de l’altra millorar i conservar les suredes i els 
alzinars.  
 
També caldria elaborar un pla específic per recuperar i conservar el bosc de ribera 
originari i dotar l’espai d’un pla eficaç de prevenció d’incendis forestals. En aquest 
sentit, establir un major control o regulació de la circulació motoritzada per les 
pistes forestals en èpoques d’important risc d’incendi i evitar l’increment de la 
superfície urbanitzable en les urbanitzacions que limiten amb l’espai, es considera 
del tot prioritari per tal de conservar-ne els seus principals valors.  
 
Finalment, també caldria evitar l’obertura de noves activitats extractives i vetllar 
perquè l’activitat actualment present realitzi les obres de restauració pertinents un 
cop l’explotació finalitzi. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Resulta necessari procedir a la desclassificació del sòl urbanitzable que 

constitueixen el Pla Parcial del sòl urbà pendent d’urbanització el Clos 
aprovat el 20/07/1983 i el sòl urbanitzable residencial Rio Park, mitjançant 
la tramitació dels corresponents procediments de modificació puntual dels 
planejaments generals dels municipis. El fet que encara no hagin estat 



 

 

executats i la possibilitat d’edificar més de 40 HA. en dos sectors de 
muntanya aïllats de qualsevol nucli de població atempta contra els principis i 
objectius bàsics de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, com la compacitat 
urbana i la sostenibilitat. A més, malmetria, de forma irreversible, aquest 
espai tot provocant un impacte paisatgístic molt negatiu i no assumible. 
D’altra banda, aquests Plans Parcials no han estat desenvolupats dintre dels 
terminis fixats pel Planejament general, de manera que aquest incompliment 
podria donar lloc a la modificació puntual del planejament i a la reducció dels 
àmbits territorials dels sòls urbanitzables, tot limitant-los a allò efectivament 
urbanitzat fins la data. 

 
b) Tal i com s’estableix en el planejament de Massanes o de Sant Feliu de 

Buixalleu, en el municipi d’Arbúcies i Riudarenes caldria afegir en l’articulat 
referent al sistema fluvial i hídric una protecció radial per les surgències 
d’aigua de 50 m.  

 
c) Com s’assenyala a Sant Feliu de Buixalleu, 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 de 25 metres a banda i banda del marge que 
delimita el curs d’aigua.  

 
d) En tot l’espai no hauria de ser permès el tancament de les finques amb 

elements constructius de cap mena, excepte aquelles que són estrictament 
necessàries per l’activitat ramadera, les quals haurien de ser obligatòriament 
de pastor elèctric i no entorpir el pas de la fauna salvatge ni el pas públic. 
Els habitatges que la requereixin per motius de seguretat en cap cas 
aquesta hauria de ser de filat espinós ni d’obra massissa, ni superar 1,5 
metres d’alçada.  

 
e) Pel que fa a la instal�lació d’explotacions agrícoles i ramaderes, aquestes 

només s’haurien de poder instal�lar en sòls d’ús agrícola. En sòl forestal 
solament s’hauria de permetre – i per tant al municipi de Sant Feliu caldria 
corregir- les edificacions vinculades a l’explotació forestal. 

 
f) Caldria regular la implantació de les activitats ramaderes de manera que es 

permetin únicament en sòl no forestal i sempre i quan no puguin 
sobrepassar les 200 Unitats Ramaderes. A més, caldria també que les noves 
construccions relacionades amb l’activitat agrícola o ramadera incloguessin 
obligatòriament mesures per tal de minimitzar el seu impacte paisatgístic. 

 
g) Caldria establir una major regulació, i en especial al municipi de Riudarenes, 

dels magatzems, hivernacles i sitges agrícoles. En aquest sentit aquests 
només s’haurien de poder situar en sòl agrícola, excepte els magatzems, 
que haurien d’anar exclusivament vinculats a l’activitat agrícola o forestal de 
la finca. 

 
h) Pel que fa a la definició d’usos no permesos en els municipis de Massanes, 

Riudarenes i Sant Feliu de Buixalleu caldria afegir-hi l’ús per activitats 
extractives.    

 



 

 

i) Tal i com s’especifica al municipi de Sant Feliu de Buixalleu caldria prohibir, 
a més dels usos que ja s’especifiquen en cada municipi, els següents: centre 
d’acollida i recollida d’animals; tota mena de construccions prefabricades 
desmuntables, mòbils o portàtils i també caravanes o similars, siguin o no 
utilitzades com a residencia, magatzems i dipòsits no relacionats amb l’ús 
agrícola, ramader o forestal, i l’acampada lliure.  

 
j) Al municipi de Riudarenes caldria establir una major regulació dels usos 

permesos i no permetre la implantació de noves industries sota el concepte 
d’utilitat pública i interès social i reduir les ampliacions del 100% al 50% per 
aquelles actualment existents. De manera general les ampliacions per 
aquelles edificacions amb activitats que quedin fora d’ús no s’hauria de 
permetre la seva ampliació. En aquests edificis s’exigeix l’adaptació a 
l’entorn i l’enjardinament de l’espai exterior.  

 
k) Tot i que l’articulat del municipi d’Arbúcies referent als elements que 

conformen el patrimoni històrico-artístic i arqueològic és correcte, caldria 
especificar-hi tal i com s’estableix a Massanes i a Sant Feliu de Buixalleu, un 
radi de protecció de 50 m. on no s’hi admeti cap tipus de construcció per 
tots els elements que el composin. En aquest mateix sentit també es 
recomana que el municipi de Riudarenes realitzi un inventari o Pre-catàleg. 

 
l) Als municipis de Riudarenes, Arbúcies i de Sant Feliu de Buixalleu no 

s’haurien de permetre instal�lacions d’utilitat pública i interès social sense 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. 

 
m) Caldria en tot l’espai evitar l’edificació de nova construcció sense vincles 

amb l’activitat agrícola, ramadera i forestal i sense acreditar la unitat 
mínima de conreu de 4,5 Ha. en secà i 1,5 Ha en regadiu i 25 Ha. en sòl 
forestal. En aquest sentit el municipi de Massanes hauria d’augmentar la 
superfície mínima de conreus de regadiu de 1,25 a 1,5 Ha.  

 
n) En el municipi de Sant Feliu de Buixalleu no s’haurien d’incloure com a 

instal�lacions d’interès social els restaurants o berenadors si es situen dins 
les àrees de protecció de cursos.  

 
o) Tal i com s’especifica al municipi de Massanes, es pot autoritzar la 

construcció d’habitatges unifamiliars si aquests estan vinculats a habitatges 
ja existents per ampliació del programa familiar, estiguin vinculats a una 
explotació agrícola o forestal i compleixin les unitats mínimes establertes 
anteriorment. Tanmateix, les edificacions de nova construcció haurien 
d’assegurar el respecte a les condicions naturals i paisatgístiques de l’entorn 
on s’emplacen. 

 
p) Caldria evitar l’obertura de noves pistes i en cas necessari aquesta hauria de 

disposar de llicència municipal i, al marge de les prescripcions de l’òrgan 
ambiental competent, l’amplada mai hauria de ser superior als 3 metres, el 
seu ús hauria de ser exclusivament el propi de l’activitat forestal i agrícola i 
no hauria de suposar en cap cas una alteració negativa de l’entorn natural. 

 
 



 

 

 


