
 

 

Boscos de Mas Altaba, Can Malagarriga i El Pujol 
 
Codi: 131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
2.717,50 ha. Maçanet de la Selva i Vidreres. 
 

Delimitació: 
 
Espai que resta entre la comarca del Maresme i la comarca de la Selva. Els límits 
venen establerts per l’autopista AP7, el riu la Tordera i la carretera Gi-512, l’A2 i el 
límit administratiu que delimita la província de Girona. 
 

Caracterització de l’espai: 
 
Es tracta d’un espai forestal si bé la zona més septentrional és de caràcter agrícola, 
ja que forma part del Pla de Maçanet.  
 
L’àrea forestal és dominada per una gran varietat de boscos. D’una banda hi 
trobem l’alzinar (Quercetum ilicis galloprovinciale) i la sureda (Quercetum ilicis 

galloprovinciale suberetosum) tot i que els repetits incendis han provocat que la 
brolla silicícola d’estepes i brucs (Cisto-Sarothamnetum catalaunici), la brolla de 
bruc d’escombres amb estepa borrera (Lavandulo-Ericetum scopariae), la pineda de 
pi pinyoner (Pinus pinea) i de pinastre (Pinus pinaster) amb el sotabosc propi de la 
brolla silicícola, esdevinguin la vegetació dominant. Tanmateix també, en 
determinats indrets, apareix el bosc mixt d’alzines i roures, com també petites 
rouredes de roure martinenc (Quercus humilis) i alguna clapa més o menys 
important de roureda de roure africà (Carici-Quercetum canariensis), el qual és 
considerat hàbitat d’interès comunitari segons Directiva Hàbitats. 
 
A banda de la zones arbustives, la resta d’espais oberts situats entre la matriu 
forestal corresponen a petites extensions de llistonars (Trifolio-Brachypodietum 

retusi), hàbitat qualificat com a prioritari segons la Directiva Hàbitats i alguna àrea 
de pastura.  
 



 

 

La zona agrícola és dominada pels conreus herbacis de secà i hi destaquen les 
petites masses forestals presents, les fileres de caducifolis, les plantacions de 
pollancres i plàtans i, la vegetació associada als diferents cursos fluvials. Aquesta és 
formada per fileres de pollancres (Populus nigra), tot i que també hi ha trams 
dominats per verns (Alnus glutinosa), freixes de fulla estreta (Fraxinus 
angustifolia), gatells (Salix atrocinerea), robínies (Robinia pseudoacacia), bardisses 
(Rubus sp.).  
 
L’espai també presenta com a valor afegit diverses basses i estanyols alimentats 
pel freàtic de la Tordera i incloses a l’inventari de zones humides de Catalunya, com 
l’estany de Bancells, l’estany de mas Mateu o la roureda inundable de Mas Roure. 
Es tracta d’espais de gran valor ecològic i destaca la presència de vegetació 
hidrofítica, diversos prats de dall, espècies de flora rara al conjunt de Catalunya 
(Ludvigia palustris, Polygonum amphibium, Callictriche stagnalis, C. brutia, 

Ranunculus peltatus i R. Trichophyllus) i espècies de fauna protegida, com la 
tortuga de rierol (Mauremys caspica leprosa) o la reineta (Hyla meridionalis). 
 
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 
mamífers, com el conill (Oryctolagus cuniculus), la llebre (Lepus europaeus), el 
senglar (Sus scrofa), la guilla (Vulpes vulpes), la mostela  (Mustela nivalis), l’eriçó  
(Erinaceus europaeus) o el teixó (Meles meles) i d’ocells, com la perdiu (Alectoris 
rufa), tudons (Columba palumbus), la tórtora (Streptopelia turtur), la becada 
(Scolopax rusticola), la fredeluga (Vanellus vanellus), el tord (Turdus philomelos), 
el puput (Upupa epops), la merla (Turdus merula), el gaig (Garrulus glandarius), el 
rossinyol (Luscinia megarynchos), el cucut (Cuculus canorus), l'esparver (Accipiter 
nisus), el falcó (Falco peregrinus), el mussol (Athena noctua) i l'òliba (Tyto alba).  
  

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai alberga importants mostres d’hàbitats d’interès comunitari segons la 
Directiva Hàbitats, alguns d’ells considerats com a prioritaris; diverses zones 
humides amb presència d’espècies de fauna inclosa en els annexos II i IV de la 
Directiva hàbitats; una elevada diversitat biològica i representativitat; i la 
singularitat ecològica d’una zona de transició entre la serralada litoral i el Pla de la 
Selva, a més de suposar una peça important a l’hora de mantenir la connectivitat 
entre els espais del PEIN de les Serres de Montnegre-Corredor, Turons de Maçanet i 
Estany de Sils. 
 

Qualificació urbanística: 
 
Maçanet de la Selva 

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- protecció agrícola (d1) 
- protecció forestal (d2) 
- protecció de zones humides (d4) 

 
 

 

 



 

 

Vidreres  

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- zona agrícola (Clau SA 2) 
 
Fogars de la Selva  

 

No s’ha analitzat el planejament urbanístic perquè es tracta d’un municipi que resta 
fora de la província de Girona  

 
Construccions existents: 
 
L’espai inclou diverses construccions aïllades, com el Ca n’Artigues, Can Seguers, 
Can Sureda o Ca l’Avet, com també edificacions religioses d’interès, com per 
exemple La Immaculada de Tordera. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
La zona forestal presenta importants signes de degradació degut als repetits 
incendis forestals que s’han anat donant i al procés urbanitzador palès en les 
urbanitzacions Mas Altaba, Torrebrava i Tordera Parc.  
 
Altres impactes que tenen lloc i que cal destacar són: la presència de nombroses 
pistes forestals que recorren l’espai i que faciliten l’accés fins el punt d’augmentar 
perillosament el risc d’incendi, els abocaments derivats de les zones urbanes 
pròximes o situades a l’interior de l’espai i la fragmentació que provoca la presència 
de l’AP7, la Gi-512 i l’A2.    
 

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 i en especial a salvaguardar els diversos 
tipus de zones humides presents. Tanmateix, és important mantenir l’ús agrícola de 
la zona del pla i millorar l’estructura de les masses forestals, com també establir 
mesures de prevenció per tal de reduir el risc d’incendis forestals, ja sigui 
mitjançant actuacions directes sobre les masses forestals o mitjançant la 
implantació d’una infraestructura bàsica per l’extinció.  
 
De manera concreta caldria redactar 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 nous vials i pistes forestals, evitar noves 
zones urbanitzables i reduir a ser possible 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 les carreteres que delimiten l’espai, tot impulsant 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) Resulta imprescindible assegurar el no creixement dels sectors urbanitzables 

que envolten l’àrea, essent convenient també reduir tots aquells àmbits 
urbanístics que malgrat haver estat ja aprovats, no s’han desenvolupat 
encara plenament en no haver-se executat ni implantat els serveis 
urbanístics en bona part dels mateixos. 

 
b) Cal assegurar l’adequada implantació a tots els sectors urbanitzats en 

l’entorn, de les infraestructures de sanejament i de depuració de les aigües 
residuals que es produeixen, tot resolent els actuals dèficits urbanístics 
existents en determinades àrees i impedint la producció d’abocaments 
contaminants. 

 
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.  

 
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 metres 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. 

 
i) Tal i com s’estableix en el municipi de Vidreres, pel desenvolupament de 

qualsevol activitat forestal hauria de ser necessari la redacció d’un Pla Tècnic 
de gestió i Millora Forestal. 

 



 

 

j) Exigir el compliment de la Llei 5/2003 de 22 d’Abril sobre mesures de 
prevenció d’incendis forestals i l’efectiva execució de les mesures previstes 
en la mateixa pel que fa a les urbanitzacions presents a l’entorn de l’àrea, i 
en particular la instal�lació de la xarxa d’hidrants, el Pla d’autoprotecció i la 
neteja i desbrossament de les parcel�les no edificades i de les franges 
perimetrals de 25 metres d’amplada.  

 
k) L’obertura de noves pistes no hauria d’estar permesa i en cas contrari 

aquesta hauria d’estar 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. 

 
l) Caldria establir com a incompatibles dins les zones forestals els usos 

industrials i en especial les activitats extractives.  
 
m) Delimitar les zones inundables i tramitar els atermenaments de les rieres i 

implantar mesures de recuperació dels cursos fluvials i el bosc de ribera. Tot 
i que els espais humits, de manera injustificada, no s’han inclòs dins la 
Xarxa Natura 2000 els seus valors naturals justifiquen sobradament la seva 
protecció, ja sigui incloent aquestes zones humides dins l’espai del PEIN 
Estanys de Tordera. 

 
 

 


