
 

 

Boscos de Domènec i Pla de Gaserans 
 
Codi: 136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:   
  
1.510,72 ha. Sant Feliu de Buixalleu, Hostalric i Breda. 

 
Delimitació: 
 
Espai que queda delimitat a l’est per la riera de Breda que davalla pel sector de 
llevant del nucli de Breda; al nord, per el límit del Parc Natural del Montseny; a l’est 
per la el límit que marca el PEIN de la riera d’Arbúcies; i al sud, per la carretera C-
35. S’exclouen les urbanitzacions, com per exemple el Ducat del Montseny o Can 
Cadell i el càmping els Pins. 
  

Caracterització de l’espai: 
 
Espai dominat per dos grans ambients, un de boscós el qual es situa al sector 
septentrional i un d’agrícola amb una important component forestal, situat al sector 
meridional. Es tracta d’un espai de transició entre la serralada Prelitoral i la plana 
de la Selva. 
 
La vegetació dominant la conforma la sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale 
suberetosum), en diversos estats de conservació i l’alzinar (Quercetum ilicis 
galloprovinciale), tot i que també hom hi pot trobar antigues explotacions de 
castanyedes (Castanea sativa) abandonades amb un important estat de 
naturalització. Completen les masses forestals les pinedes de pi pinyoner (Pinus 
pinea), les plantacions de pi insigne (Pinus radiata), el bosc mixt d’alzines i roures, 
força present a la zona de la plana i una important massa de roure africà (Carici-
Quercetum canariensis), la qual esdevé un ambient de gran interès natural a banda 
de ser hàbitat d’interès comunitari.  
 
Així, hom hi pot trobar 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), fàlzia negra (Asplenium onopteris), etc.  
 
L’ambient agrícola és el propi del pla de Selva i hi destaquen els conreus herbacis 
de secà, les plantacions de planifolis, bàsicament pollancres i plàtans, i les 
plantacions de coníferes, les quals en gran mesura han substituït la roureda de 
roure africà (Quercus canariensis) i de roure martinenc de la plana (Quercus 
humilis). 
 
Els alzinars i les suredes mantenen unes condicions estables durant tot l’any molt 
apropiades per la presència de diverses poblacions faunístiques d’interès. Així a 
banda de la presència de diversos invertebrats, cal esmentar els amfibis i els 
rèptils, com ara la serp de vidre (Anguis fragilis), la sargantana cendrosa 
(Psammodromus hispanicus) o el gripau comú (Bufo bufo), etc.  
 
En general, en els boscos i màquies mediterrànies hi troben refugi un gran nombre 
d’aus d’hàbitats forestals, com el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), el pica-
soques (Sitta europea), el tudó (Columba palumbus), la merla (Turdus merula), el 
gaig (Garrulus glandarius), la tórtora (Streptopelia turtur), les mallerengues (Parus 
spp.), el raspinell (Certhia brachydactyla), el verdum (Carduelis chloris), 
rapinyaires diürns com l’astor (Accipiter nisus) i l’esparver (Accipiter gentilis), o 
nocturns com el gamarús (Strix aluco).  
 
Nombrosos mamífers troben també refugi també en aquests boscos. Així cal 
esmentar espècies com per exemple l’eriçó (Erinaceus europaeus), la guineu 
(Vulpes vulpes), la mostela (Mustela nivalis), l’esquirol (Sciurus vulgaris), el teixó 
(Meles meles), el porc senglar (Sus scrofa) i, més rarament, la geneta o gat 
mesquer (Genetta genetta) i la fagina (Martes foina), entre molts altres. 
 
La zona dominada per l’ambient agrícola presenta algunes espècies d’interès 
cinegètic com el conill de bosc (Oryctalagus cuniculus), la llebre (Lepus europaeus) 
o la perdiu (Alectoris rufa). A més, també destaquen pel seu interès 
conservacionista, l’aligot (Buteo buteo) o el xoriguer (Falco tinnunculus) entre 
d’altres. 
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Els motius principals d’inclusió de l’espai a la xarxa són diversos i destaca d’una 
banda, la presència d’hàbitats d’interès comunitari, alguns d’ells molt interessants, 
com ara la roureda de roure africà i de l’altra, la seva alta funcionalitat com a 
corredor ecològic entre els parcs naturals del Montseny i del Montnegre-Corredor, 
ja que juntament amb l’espai de la riera de Breda l’àrea abasta aquella porció de 
territori que per estat de conservació i afinitat entre els dos espais naturals permet 
garantir millor la preservació dels fluxos ecològics. 
 
Tanmateix el fet que l’espai es situí a cavall de la depressió de la Selva i la 
serralada Pre-Litoral el converteix en una zona de transició entre el paisatge euro-
siberià i el mediterrani, aspecte que provoca la presència de diverses espècies 
vegetals i faunístiques interessants. 
 
 



 

 

Qualificació urbanística: 
 
Sant Feliu de Buixalleu 

 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- protecció de crestes (NU.CRE) 
- bosc (NU.B) 
- protecció de llocs d’interès (NU.P.PAI) 
- agrícola intensiu (NU.A.INT) 

 
Breda 

 
• Sòl no urbanitzable:  

 
- protecció de cursos d’aigua (R)  
- protecció forestal (F) 

 
Hostalric 

 
• Sòl no urbanitzable:  

 
- protecció forestal de conservació (16a) 

 

Construccions existents: 
 
L’espai inclou diverses construccions rurals aïllades com Can Lledó, Can Noguera o 
Can Miloca, com també els veïnats de Galserans i Can Lledó. Així mateix també 
podem destacar l’església romànica de Sant Llorenç de Gaserans. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Bona part de l’espai forestal presenta un bon estat de conservació com ho demostra 
la presència d’ecosistemes de gran interès tot i que també hi ha sectors on la 
coberta vegetal presenta un important estat de degradació, essent les brolles o 
altres formacions vegetals secundaries les comunitats dominants. La substitució de 
les rouredes i alzinars de la plana humida per plantacions de coníferes, bàsicament 
Pinus radiata, suposa una també una degradació important dels valors vegetals 
d’aquesta àrea.  
  
Tanmateix, la presència de diverses activitats extractives, d’urbanitzacions i del 
càmping els Pins suposen també, impactes importants per a l’espai, ja que tot i 
trobar-se a la perifèria de l’espai, han condicionat la construcció d’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 una forta alteració de tot aquest paisatge i de la seva 
funcionalitat ecològica. 

 



 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
La zona forestal necessita ser objecte d’una ordenació forestal que, d’una banda 
estableixi mecanismes per millorar i conservar l’estructura de les masses forestals 
com pot ser incentivar la redacció de plans especials de gestió i millora forestal, per 
tal de compatibilitzar l’explotació de les castanyedes, les plantacions de coníferes i 
les pollancredes amb la conservació de les suredes i els alzinars. I de l’altra que 
estableixi una regulació dels usos - en especial de la construcció de noves pistes 
forestals - i una gestió dels accessos a determinades zones.  
 
També caldria evitar l’increment de la superfície urbanitzable en les urbanitzacions 
que limiten amb l’espai i resoldre tots els problemes derivats del sanejament 
d’aquestes.  
 
A la plana caldria mantenir l’actual zona agrícola i en especial el paisatge en 
mosaic. Per tant caldria establir mesures d’incentivació de l’activitat agrícola i de 
protecció dels bosquets i les taques forestals, sobretot les rouredes de roure africà i 
d’alzinar.   
 
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) Tal i com s’estableix en el planejament de Sant Feliu de Buixalleu, en el 

municipi de Breda caldria ampliar la protecció radial de les fonts de 30 a 50 
m.  

 
b) El municipi de Breda caldria substituir els 15 m. d’amplada a partir de l’eix 

central del curs d’aigua com a zona de protecció dels cursos d’aigua per una 
franja de 5 metres situats a banda i banda dels marges que delimiten el curs 
d’aigua. 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.  

 
c) No s’hauria de permetre el tancament de finques excepte en aquells casos 

que la tanca sigui estrictament necessària per a l’activitat ramadera, les 
quals haurien de ser de pastor elèctric i no entorpir el pas de la fauna 
salvatge ni el pas públic. Respecte als habitatges unifamiliars, aquesta 
hauria no hauria de ser de filat espinós ni d’obra massissa, ni superar 1,5 
mts d’alçada, excepte en cas de tanca vegetal.   

 
d) 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- la construcció d’edificacions vinculades a l’explotació forestal i amb 
pendents inferiors al 20%. 

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

permetin únicament en sòl agrícola i sempre i quan no puguin sobrepassar 



 

 

les 200 Unitats Ramaderes. A més, caldria també que les noves 
construccions i/o ampliacions incloguessin mesures per tal de minimitzar el 
seu impacte paisatgístic. 

 
f) En ambdós municipis no s’hauria de permetre la implantació de noves 

activitats extractives i a Breda caldria també limitar la implantació d’usos 
industrials en sòl forestal. 

 
 
g) Tal i com s’especifica al municipi de Sant Feliu de Buixalleu caldria prohibir, 

a més del que els usos ja 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.  

 
h) A més del que s’estableix en el planejament de Breda, 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  

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

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

 
j) Tal i com s’estableix en el planejament de Breda, caldria evitar l’obertura de 

noves pistes i en cas necessari aquesta hauria de disposar de llicència 
municipal. Al marge de les prescripcions de l’òrgan ambiental competent, els 
planejaments haurien d’incorporar que l’amplada mai sigui superior als 3 
metres, el seu ús sigui exclusivament el propi de l’activitat forestal i agrícola 
i no suposi en cap cas una alteració negativa de l’entorn natural. 

 
k) A Hostalric caldria eliminar la possibilitat d’implantar les activitats 

extractives sota la declaració d’utilitat pública i interès social. En aquest 
mateix sentit, també caldria eliminar aquesta possibilitat per usos com 
residencia mòbil, docents, recreatives i esportives. 

 
 
 



 

 

 


