
 

 

Pla de Martís i de Centenys 
 
Codi: 98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
760,98 ha. Porqueres, Fontcoberta, Esponellà i Serinyà. 
 

Delimitació: 
 
L’espai abasta la zona agrícola coneguda popularment com el Pla de Martís. El límit 
de l’espai el conformen l’urbanització de Melianta, la carretera comarcal C-66, els 
diversos camins rurals que volten el nucli de Serinyà per l’est, el riu Fluvià i els 
diversos turons i serrats que separen el Pla pròpiament dit de la zona del Terraprim 
d’Empordà. 
 

Caracterització de l’espai: 
 
Espai agrícola de considerable extensió, tradicionalment destinat a conreus de secà, 
que conserva un bona mostra de la flora i la fauna pròpia d’aquests ecosistemes. 
Situat entre la conca del riu Ter - en concret es tracta de la zona de l'Estany de 
Banyoles- i la conca del riu Fluvià, la zona antigament havia estat un gran llac i 
actualment, esdevé un punt important de contacte i d’intercanvi d’aigua entre la 
conca del riu Fluvià i la del Ter, i també entre les diferents rieres i torrents 
presents, com la riera de Melianta, el riu Serinyadell, la riera de Lió, etc.  
 
A banda de l’interès hidrogeològic present en les surgències o brolladors 
intermitents que actuen de sobreeixidor de l’estany en moments de forta pressió de 
l’aigua subterrània, l’espai presenta un important interès geològic basat en la 
presència de dipòsits sedimentats en forma de calcàries que conformen una 
terrassa travertínica que s’estén des de l'Estany de Banyoles fins a Serinyà.  
 
També s’inclouen petits paratges de gran valor natural (bàsicament geològic, 
ecològic i hidrogeològic) com l’estany d'Espolla, que per la seva singularitat ha estat 
inclòs a l’EIN de l'Estany de Banyoles; les zones amb aigua casi permanent situades 
entre camps i recobertes de canyís (Phragmites australis), càrexs, freixes (Fraxinus 



 

 

angustifolia) i gatells (Salix atrocinerea); les llacunes temporals que es formen 
enmig de la zona agrícola i on s’hi han trobat poblacions de Triops cancriformis, 
anostracis i larves d’amfibis; la pedrera d’en Silet, situada al costat de l’estany 
d’Espolla i que s’omple d’aigua quan els brolladors i l'estany funcionen esdevenint 
també hàbitat per triops i diversos amfibis, com el tritó marbrat (Triturus 
marmoratus); i el rec d'Espolla on la vegetació dominant són les gespes vivaces 
decumbents (Paspalo-Agrostion) i algun retall d’omeda (Ulmus minor). En el tram 
final d’aquest mateix curs cal esmentar la presència de dos salts d’aigua on s’hi 
forma un hàbitat d’interès comunitari d’interès prioritari molt escàs a les comarques 
gironines, com és la vegetació pròpia dels degotalls d’aigües carbonatades 
formadores de toves calcàries. Entre els bassals d’aigua hi trobem larves d'urodels 
(Triturus sp.). Amb la humitat s’hi desenvolupen arbres caducifolis, principalment 
roures (Quercus humilis) conjuntament amb peus de llorer (Laurus nobilis) i grèvol 
(Ilex aquifolium).  
 
Pel que fa a la vegetació forestal que envolta la plana agrícola, cal esmentar les 
restes del bosc mixt d’alzines i roures, i les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) 
amb sotabosc propi de l’alzinar de terra baixa (Quercetum ilicis-galloprovinciale).   
 
A banda de les diferents espècies anteriorment citades, cal esmentar que aquest 
espai permet la presència d’espècies animals típicament agrícoles, com la serp 
verda (Malpolon monspesulanus), el conill (Oryctolagus cuniculus), la mostela 
(Mustela nivalis) i ocells com el torlit (Burhinus oedicnemus), la guatlla (Coturnix 
coturnix) o la perdiu (Alectoris rufa). 
  
L’espai també és utilitzat per multitud d’espècies animals de les masses forestals 
veïnes, o de les masses d’aigua properes, com el riu Fluvià o l'Estany de Banyoles. 
Així, s’hi observen rapinyaires, com l'arpella (Circus aeruginosus), l'esparver 
cendrós (Circus pygargus), l'arpella pàl�lida (Circus cyaneus), el milà negre (Milvus 
migrans), l'aligot (Buteo buteo) i el xoriguer (Falco tinnunculus); així com bernats 
pescaires (Ardea cinerea) i fredelugues (Vanellus vanellus). Cal també esmentar 
que la zona és una àrea de dispersió per a les diferents espècies d’amfibis que 
s’han detectat a l’estany d'Espolla.  

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Els motius que avalen la inclusió d’aquest espai al catàleg són varis i destaca la 
singularitat hidrogeològica de l’espai i la riquesa faunística, amb espècies molt rares 
al conjunt de Catalunya. Complementen aquests valors, l’elevat interès i la qualitat 
paisatgística de tot l’espai i l’important valor ecològic basat en la presència 
d’hàbitats d’interès prioritari de gran raresa i fragilitat, i amb espècies de flora 
protegides. 

 
Qualificació urbanística: 
 
Porqueres 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

- d’interès ecològic i paisatgístic - agrícola (24a) 
 
 



 

 

Serinyà 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- agrícola (8a) 
- agrícola de Protecció del Pla de Martís (8b) 
- forestal (9) 

 
Esponellà 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- agrícola de Protecció del Pla de Martís (8b) 
- fluvial (10)  

 
Fontcoberta 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- parc de l’entorn de la Platja d’Espolla (1.1) 
- platja d’Espolla (13.1) 
- zona de protecció ecològica (14.1) 
- zona de protecció paisatgística (14.2) 
- zona agrícola (18) 

 
Construccions existents: 
 
L’espai presenta molt poques construccions, solament cal esmentar la presència de 
diverses granges porcines a la zona del Mas de la Casanova i les edificacions de Can 
Porrell. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Malgrat mantenir els usos agrícoles tradicionals, els quals han permès la 
conservació de molts dels seus valors naturals, l’espai presenta principalment tres 
impactes.  

 
El primer fa referència als importants efectes negatius sobre l’aqüífer i l’alteració 
del funcionament de les surgències i brolladors que provoca: la progressiva 
transformació dels conreus de secà en regadiu; la contaminació de l’aqüífer per 
nitrats derivats de les males pràctiques agrícoles i/o ramaderes; i per l’explotació 
directa de les aigües per nodrir la zona urbana i industrial de Melianta.  

 
El segon fa referència als impactes derivats de la pressió urbanística. Són 
conegudes les diferents ofertes d’instal�lació d’equipaments i infraestructures, des 
de la construcció d’un petit aeròdrom a la possibilitat d’urbanitzar-hi, tal com ha 
passat sobre els turons de Centenys o a l’entorn del veïnat de Melianta. 

 
I el tercer i últim, fa esment al fet que l’espai es troba amenaçat pel desdoblament 
de la C-66, infraestructura que suposa un fort impacte de cara a la connectivitat 
d’aquesta zona amb l'Estany de Banyoles. En aquest sentit doncs, la possibilitat del 
desdoblament i la manca de passos de fauna són dos aspectes preocupants a l’hora 



 

 

de valorar el seu efecte sobre el territori ja que a banda de travessar i esquarterar 
un sòl d’alt valor agrícola i ecològic la seva construcció pot afectar de manera 
negativa la fauna i en especial els amfibis. 

 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Els principals requeriments de protecció i gestió de l’espai han de contemplar la 
inclusió d’aquesta zona dins una figura de protecció hidrològica, tal com es preveu 
en el Pla especial de l’EIN del Clot d'Espolla. Juntament amb el rec d'Espolla aquest 
espai s’hauria d’incloure al PEIN i també, al futur Parc Natural de l’Estany de 
Banyoles.   
 
Cal regular el creixement urbanístic i en especial evitar l’ampliació de polígons 
industrials, com els de Melianta o Serinyà, i la urbanització residencial de pobles i 
veïnats com Centenys, Martís i Lió. La construcció d’infraestructures, com el 
possible desdoblament de la C-66 o la possibilitat de construir-hi la variant de 
Serinyà, implica malmetre irreparablement la connectivitat ecològica amb l’estany 
de Banyoles i transformar un bell paratge agrícola en una zona urbana. En aquest 
sentit doncs, tal i com marquen les “Directrius de connectivitat ecològica de 
Catalunya” sobre les infraestructures viàries, sempre que es consideri necessari el 
desdoblament de la C-66, aquesta hauria de garantir la connectivitat amb els altres 
espais del PEIN i els seus valors ecològics i paisatgístics.  
 
La restauració de certes zones, com les llacunes d’aigües casi permanents hauria de 
ser un requeriment per la salvaguarda i la millora ambiental d’aquest espai. Així 
doncs, caldria evitar el drenatge massa ràpid i la contaminació de les aigües 
superficials i subterrànies. Finalment, s’haurien d’establir mesures per mantenir la 
superfície actualment agrícola; millorar l’activitat agrària i ramadera i, en especial 
revisar els Plans de dejeccions ramaderes de les explotacions porcines presents per 
adoptar mesures de recuperació de les àrees més afectades per la contaminació de 
nitrats; i evitar l’eliminació de la vegetació de les vores i marges. 
 

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.  

 
b) Es recomana evitar la construcció de noves explotacions ramaderes 

intensives de manera que, únicament, es permeti la ramaderia extensiva i 
l’ampliació de les explotacions existents sempre i quan estiguin per sota de 
les 200 Unitats Ramaderes.  

 
c) Per tal de pal�liar l’impacte paisatgístic actual de les construccions 

agropecuàries es recomana establir pantalles arbrades i aplicar condicions 
estètiques per les edificacions.  

 
d) Degut al seu elevat valor agrícola, ecològic i paisatgístic caldria evitar la 

implantació de construccions d’utilitat públic i interès social. 



 

 

 
e) Caldria que la unitat mínima en sòl forestal sigui de 25 Ha. i no inferior, tal i 

com es senyala a Serinyà 
 
f) Degut als seus reconeguts valors també caldria evitar la implantació 

d’activitats extractives. 
 
g) Caldria evitar la construcció de nous habitatges i solament permetre 

l’ampliació dels actualment existents, sempre i quan vagin en relació a 
l’activitat agrícola de la zona.  

 
h) S’hauria de regular de manera acurada tots els usos que no són propis de 

l’espai agrícola. En aquest sentit i per tal de garantir una major protecció 
d’aquest espai es proposa la regulació d’usos a través d’un Pla Especial.   

 
i) Caldria aplicar mesures administratives i fiscals especials per garantir el 

manteniment dels usos agraris del sòl. La signatura de contractes territorials 
d’explotació previstos a la Llei d’orientació agrària, les fórmules de 
contractes de custòdia del territori, l’obertura de línies d’ajut i de suport a la 
pagesia i l’atorgament de bonificacions de caràcter fiscal pel sòl destinat a 
aquests usos serien eines a tenir en consideració. 

 
   

 
 


