
 

 

Les Comes-Mascanada 
 
Codi: 65 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
126,60 ha. Sant Feliu de Guíxols. 

 

Delimitació: 
 
Aquest espai abraça una superfície agrícola i boscosa situada a ponent del nucli 
de Sant Feliu de Guíxols. Queda delimitat pel nucli urbà, pel connector el bosc 
d’en Provençal-Massís de cadiretes i Sant Elm. 

 
Caracterització de l’espai: 
 
Espai agroforestal. La superfície que inclou presenta una cobertura del sòl 
eminentment agrícola, d’horta, vinya, cereals i fruiters de secà, encara que la 
superfície forestal n’és una coberta important. Aquesta està formada per pins 
(Pinus sp) i suros (Quercus suber) i, en determinats punts, per la brolla 
d’estepes (Cistus sp) i brucs (Erica sp). La situació actual dels boscos és 
preocupant ja que en determinades àrees aquesta és molt densa, augmentant el 
risc d’incendis. A destacar la presència en determinats punts de camps de conreu 
abandonats i d’erms, situats els primers, a les zones de contacte amb el bosc i 
amb pendents elevats i el segons, molt  a prop de la urbanització. Cal destacar la 
peculiaritat d’aquest ambient, on l’horta i el conreu s’alternen amb les masses 
forestals. La riera de les Comes i la riera de Bujonis o Sant Amanç són eixos 
vertabradors de l’espai i presenten a la capçalera un bosc de ribera, que va 
reduïnt la seva extensió, malgrat la presència del grèvol (Ilex aquifolium), 
d’avellaners (Corylus avellana) o d’espècies de flora protegida com la falguera 
reial (Osmunda regalis), pròpia de boscos eurosiberians, o una espècie 
d’orquidea (Spiranthes aestivalis). 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
La inclusió d’aquest espai dins la xarxa del present Catàleg respon a la necessitat 
de conservar un espai agrícola i forestal de gran valor biològic i paisatgístic. La 
presència d’aquest ambient en un dels punts més massificats de la Costa Brava 
és una base sòlida per tal de protegir aquest espai, ja que en la última dècada 
del S.XX aquests ambients han anat desapareixent. A més, amb la inclusió 
d’aquesta àrea, s’intenta conservar una part de la conca de Sant Feliu de Guíxols 
actualment molt amenaçada per l’augment de sòl urbà. Cal també esmentar que 
amb aquest espai es persegueix conservar una part de l’anella verda actual que 
voreja el nucli de Sant Feliu. 

 
 

Qualificació urbanística: 
 

Sant Feliu de Guíxols 

 

• Sòl no urbanitzable: 

 

- Clau 20 Protecció paisatgística. 
- Clau 17 Agrícola. 

 

• Sòl urbanitzable no programat: 

 

- SUNP 2 Balmanya. 
- SUNP 5 Bujoris residencial. 
- SUNP 8 Gaziel. 

 

• Sòl urbanitzable programat:  
 

- SUP 4 Bujonis industrial. 
 
 

Construccions existents: 
 

Barraques d’hortes d’autoconstrucció i de material de reciclatge. Masos com Can 
Robert, Mas Panarro, Mas Abric. La torre de molí de vent prop del final del carrer 
Petcher, al municipi de Sant Feliu. 

 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
La zona es veu sotmesa a diferents impactes. Destaca en primer lloc el risc 
d’incendi, degut a l’alta densitat d’arbres i arbusts presents en els boscos a la 
banda oest de l’espai; l’elevada atomització/ruderalització dels ambients més 
pròxims a la urbanització; i l’abandonament i conseqüent transformació del sòl 
rural i agrícola en urbà. La marginalitat de moltes explotacions agrícoles 
presents és també un fet a esmentar, ja que esdevenen espais residuals on el 
principal valor que prenen pels seus propietaris és l’expectativa de que 
s’urbanitzin el dia de demà. 

 



 

 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Conservar aquest espai amb els usos actuals, impulsant programes de 
recuperació i gestió agroforestal sostenible. És un espai que presenta els 
condicionants idonis per potenciar l’agricultura ecològica. D’altra banda, cal 
potenciar els seus valors naturals com el bosc de ribera i la preservació 
d’espècies rares o amenaçades presents a l’espai, així com la preservació 
d’elements arquitectònics, culturals i paisatgístics (molins, fonts, parets 
seques...). Caldria també frenar el creixement que està prenent aquesta zona 
per tal de garantir una certa continuïtat entre els diferents espais presents, 
aconseguint d’aquesta manera que l’anella verda o corona arbrada que voreja 
St. Feliu es mantingui. Cal recordar que aquest element és, junt amb la 
conservació de l’activitat agrícola, un dels elements més importants per tal de 
mantenir la peculiaritat d’aquest municipi de la Costa Brava. 

 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Garantir la classificació de tota l’àrea com a sòl no urbanitzable de valor 
agrícola i forestal. 
 

b) L’actual classificació del sòl, que inclou fins a quatre diferents sectors de 
sòl urbanitzable, 3 no programats, -els SUNP 2 Balmanya, 5 Bujonis 
residencial i 8 Gaziel- i un de programat –el SUP 4 Bujonis industrial- és 
incompatible amb la conservació de l’espai agroforestal i amb les finalitats 
preservacionistes d’aquest Catàleg. El seu desenvolupament i execució 
permetrà la transformació urbanística dels referits sectors i la seva 
urbanització i edificació. Per això, caldrà instar la modificació puntual o bé 
la Revisió del PGOU de Sant Feliu de Guíxols, a fi i efecte d’aconseguir la 
desclassificació d’aquestes zones urbanitzables i la seva classificació com 
a sòl no urbanitzable. 
 

c) Seria convenient la redacció d’un Pla Especial de protecció i millora del 
medi, que establís el règim d’usos adequats per la preservació de tota 
l’àrea, i que contemplés l’establiment d’incentius, ajuts i mesures 
econòmiques per a fomentar el manteniment de l’activitat agroforestal. 

 
d) L’obligació de les administracions públiques de protegir el sòl agrari, 

especialment en zones sota influència de pressió urbanística, derivada de 
la Llei 18/2001 de 31 de Desembre d’orientació agrària, pot ser un 
important referent per les actuacions que aquí es proposen. 
 

e) Convindria la inclusió al catàleg de patrimoni natural del municipi de les 
zones amb major interès natural. 
 

f) Una mesura adequada per assegurar la seva conservació seria l’adquisició 
per part de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols del sòl qualificat com a 
no urbanitzable forestal, permetent la constitució d’un patrimoni públic de 
sòl amb valors naturals. 

 



 

 

Tanmateix, cal tenir en consideració que la situació urbanística d’una important 
part d’aquesta àrea està pendent de modificar-se, ja que existeix en tràmit un 
expedient de modificació puntual del planejament general, a fi i efecte 
d’implantar una gran ronda viària al municipi. Aquest expedient comporta la 
reclassificació de terrenys, l’ampliació de sòl urbà i la programació de sòls 
urbanitzables. Els criteris indicats en els anteriors punts continuen sent vàlids. 
Caldria afegir la introducció de mesures de permeabilització de la ronda i de 
minimització dels seus impactes visual, acústic i de fragmentació del territori. 
Resulta essencial la desclassificació dels sòls urbanitzables 5 Residencial Bujonis, 
de 7’12 ha i 2 Balmanya de 9’44 ha. En cas contrari, es permetria el creixement 
de Sant Feliu a l’altra banda de la ronda urbana de nova creació, sense que 
aquesta comporti l’acabament de la ciutat, implicant un perjudici per la 
conservació dels sòls no urbanitzables i per limitar el creixement de la població. 
La ronda de Ponent constitueix fins la data el límit oest del sòl urbà del municipi. 
Caldria també establir importants franges de protecció d’aquesta infraestructura 
i procurar acumular les cessions dels espais lliures i zones verdes a la riera de 
les Comes i al sector SUNP 8 Gaziel. 

 
g) La riera de les Comes podria ser objecte d’un programa ambiental de 

recuperació i renaturalització, procurant la creació d’un àrea d’esbarjo, 
recuperant els seus marges i zones de domini públic, i constituint un petit 
parc fluvial fora de l’àrea estrictament delimitada (a l’altra banda de la 
ronda i contínua al casc urbà), que actués com a dit verd del municipi 
 

h) La defensa d’aquesta àrea davant la pressió urbanística exigeix el 
desenvolupament, per part de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya i la resta d’administracions públiques, de les línies d’ajut 
necessàries per al manteniment de les activitats agroforestals. 
 

i) L’execució de la ronda de Ponent exigeix l’estudi de mesures de 
permeabilització i de minimització del seu impacte negatiu. 
 

j) Fomentar la silvicultura i la gestió forestal sostenible, mitjançant l’incentiu 
de la redacció i aprovació de plans tècnics de gestió i millora forestal, així 
com impulsant ajuts per assegurar la neteja del bosc i la seva 
conservació. 
 

k) Les fórmules de contractes de custòdia del territori, en les que es 
compensés als propietaris per continuar desenvolupant les activitats 
agroforestals, o bé l’adquisició dels espais per fundacions ambientals i 
entitats sense ànim de lucre, per tal de garantir la seva adequada gestió i 
conservació, serien mecanismes adequats per aturar els processos de 
transformació urbanística. En aquest sentit, cal no oblidar la inclusió 
d’aquest espai al projecte Life Medi Ambient presentat a través del Cilma i 
impulsat per l’Associació Naturalistes de Girona. 
 

l) Cal dotar l’espai d’un pla de protecció d’incendis forestals i adoptar les 
mesures adients per a garantir l’eficàcia de la lluita contra el foc. 

 
 



 

 

 


