
 

 

Capçalera de l’Onyar 
 
Codi: 114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
3.046,84 ha. Bescanó, Anglès, Vilobí d’Onyar i Brunyola 
 

Delimitació: 
 
L’espai inclou l’àrea on l’alternança de conreus i bosc queda delimitada, a l’oest per 
la C-63 a l’alçada de Sant Martí Sapresa, i a l’est pel riu Onyar i el nucli de Sant 
Dalmai. Al nord entra en contacte amb l’espai anomenat Serra de Vilanna, i al sud 
limita amb la riera de la Grevalosa. 
 

Caracterització de l’espai: 
 
Espai que presenta un mosaic agroforestal de gran qualitat paisatgística. Els cultius 
de la zona són principalment explotacions de fruiters en règim de secà, 
pràcticament avellaners (Corylus avellana), però també hi apareixen alguns 
conreus herbacis extensius i alguns camps abandonats.  
 
Pel que fa a les masses forestals, cal esmentar la superfície recoberta per 
aciculifolis. En aquest sentit destaquen les plantacions de pinastre (Pinus pinaster), 
tot i que també apareixen pinedes de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) el 
qual es considerat hàbitat d’interès comunitari i pinedes de pi pinyoner (Pinus 

pinea). El sotabosc, excepte a les plantacions, és dens i generalment és ocupat per 
brolles o llistonars, amb gran presència de brucs (Erica sp.) i bruguerola (Calluna 

vulgaris).  
 
A més, també hi apareix el bosc mixt amb dos tipus de roures (Quercus humilis, 

Quercus x cerrioides) i alzines (Quercus ilex), mentre que en d’altres casos s’hi 
afegeix el roure de fulla petita (Quercus faginea). Enmig d’aquestes formacions, 
també apareixen, alguns peus esparsos o petites clapes de suros (Quercus suber). 
El sotabosc és divers i és format per servera (Sorbus domestica), grèvol (Ilex 
aquifolium), ginebró (Juniperus communis), arboç (Arbutus unedo), marfull 



 

 

(Viburnum tinus), galzeran (Ruscus aculeatus), etc. Als vessants orientats a sud de 
la zona de Brunyola i del Turó de Castellvell s’hi fa, encara que només en forma de 
petites clapes, la sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum).  
 
L’espai engloba la capçalera del riu Onyar, així com algunes rieres i torrents, on el 
bosc dominant és la verneda (Alno-Padion), hàbitat d’interès comunitari amb 
categoria de prioritari. A més del vern (Alnus glutinosa), també apareixen altres 
arbres com el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), el pollancre (Populus x 

canadensis), el plàtan (Platanus hybrida) o la robínia (Robinia pseudoacacia). La 
salzeda (Salicion triandrae-fragilis) també esdevé una comunitat força estesa i en 
sovint va acompanyada per algun peu d’om (Ulmus minor) o de freixe de fulla 
petita (Fraxinus angustifolia). L’estrat arbustiu és format per l’avellaner (Corylus 

avellana), el grèvol (Ilex aquifolium) i algunes espècies de Salix; i l’estrat herbaci 
és caracteritzat per el buixol (Anemone nemorosa), la fetgera (Anemone hepatica), 
el Carex pendula, el Polystichum setiferum, Ophioglossum vulgatum, entre altres.  
L’Onyar presenta en els seus primers trams un recobriment format bàsicament per 
pollancres (Populus sp.) i plàtans (Platanus hybrida).  
 
La fauna present és molt rica, donada la diversitat i alternança entre els 
ecosistemes forestals, riparis i els conreus. Així, a banda de les espècies lligades als 
ambients fluvials, com el barb de muntanya (Barbus meridionalis), la bagra 
(Leuciscus cephalus) el gripau comú (Bufo bufo) o la salamandra (Salamandra 

salamandra), cal destacar la important varietat i presència d’aus, entre les quals 
destaquen rapinyaires com l’aligot (Buteo buteo), el xoriguer (Falco tinnunculus) o 
el mussol (Athene noctua).  

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Es tracta de l’espai agroforestal més gran i més ben conservat de la Selva. A més, 
l’espai actua de transició entre la plana selvatana i els estreps meridionals de les 
Guilleries. Malgrat que l’espai es troba bastant humanitzat encara presenta una 
notable diversitat florística, amb rouredes i vernedes prou ben conservades i un 
sotabosc format per plantes de caràcter eurosiberià que conviuen amb d’altres 
típicament mediterrànies. A més, els nombrosos camps d’avellaners presents doten 
aquesta àrea d’un caràcter singular i atípic a nivell de comarques gironines.   
 
El manteniment de la qualitat dels cursos d’aigua que alimenten l’Onyar esdevé 
clau per a les funcions ecològiques d’aquest riu, el quals, juntament amb la riera de 
Gotarra, esdevenen el corredor ecològic més important entre la serralada 
transversal i els massissos de Gavarres i de l’Ardenya. 

 
Qualificació urbanística: 
 
Bescanó 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- agrícola comú (clau 6a) 
- zona de bosc (clau 8) 

 
 
 



 

 

Vilobí d’Onyar  
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- masses arbòries i boscos (clau 9) 
- rústec conreu 

  
Anglès 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- forestal (clau F) 
- conreu (clau CN) 

 
Brunyola 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- zona d’interès agrícola  (clau 8) 
- zona d’interès forestal (clau 9) 
- zona de protecció de lleres de rius (clau 10) 

 

Construccions existents: 
 
Escampades per tot l’àmbit es troben multitud d’instal�lacions agropecuàries com 
també d’edificacions aïllades. Destaca per la seva singularitat l’Ermita de 
Serrallonga i Sant Romà. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’elevada activitat humana, especialment associada a l’agricultura, fa que 
determinats ambients com per exemple els cursos d’aigua, es trobin especialment 
afectats. Així, a banda de les repetides tales i alteracions directes sobre el bosc de 
ribera, cal afegir-hi l’extracció del cabal d’aigua per al rec i la contaminació 
provocada per l’ús intensiu d’herbicides, pesticides i adobs. En aquest mateix sentit 
cal també afegir-hi els abocaments directes de diversos nuclis urbans, com per 
exemple Sant Martí Sapresa, el qual tot i restar fora de l’àmbit drena les seves 
aigües negres cap a la capçalera de l’Onyar a través de la riera de Sant Martí, el 
barranc de Can Peres, el sot de Can Mestres i el torrent Corredon.  
 
Un altre impacte que cal destacar és la mala qualitat de l’estructura de les masses 
forestals i en especial les zones on el pinastre esdevé l’espècia arbòria dominant.  
 
Finalment cal també esmentar que el sector septentrional es veu travessat per dues 
línies elèctriques les quals causen un important impacte paisatgístic.   
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
El principal requeriment de protecció ha de permetre mantenir en un estat de 
qualitat òptim el conjunt d’afluents que conformen la xarxa fluvial de la capçalera 



 

 

del riu Onyar. En aquest sentit cal: garantir un cabal ecològic mínim de les rieres 
que creuen l’espai, tot evitant que la sobreexplotació dels pous deixi eixut el riu; 
assegurar la pervivència o l’ús agrícola de les planes al�luvials dels municipis de 
Brunyola i Vilobí, ja que per elles discorren la major part dels afluents de l’Onyar; i 
conjuminar, mitjançant l’establiment de mesures de gestió, la presència del bosc de 
ribera potencial amb les plantacions de planifolis. En aquest sentit doncs, cal 
determinar un marge de seguretat a banda i banda del riu on no hi siguin permeses 
les plantacions.  
 
Un altre dels requeriments és mantenir el mosaic agroforestal i especialment 
establir mesures per mantenir els conreus d’avellaners. Finalment, per la 
importància de l’estructura hidrològica de l’espai cal promoure bones pràctiques 
agrícoles per controlar els adobs, pesticides i herbicides que s’hi empren. 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal, fins i tot en l’àmbit 

fluvial, serà necessària llicència municipal, prèvia presentació del 
corresponent Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal. Així mateix, caldrà que 
aquestes àrees compleixin les condicions exigides per a la prevenció 
d’incendis. 

 
b) Es recomana evitar la construcció de noves explotacions ramaderes 

intensives majors de 50 Unitats Ramaderes segons la Llei 3/98 Intervenció 
Integral de l’Administració Ambiental. En aquest sentit es recomana que 
únicament es permeti l’ampliació de les explotacions existents sempre i 
quan estiguin per sota de les 100 Unitats Ramaderes. 

 
c) Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que 

es garantís la permeabilitat per la fauna. Així, es recomana que en sòl 
agrícola no s’admetin tanques cinegètiques i es limiti a filats longitudinals, 
tanques de fusta o vegetals. Amb tot però, es poden admetre tancats amb 
paret de pedra si la zona que envolten és el pati d’una edificació existent.  
En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca.  

 
d) Caldria determinar la zona de domini públic hidràulic i no permetre-hi les 

plantacions de planifolis i en especial de pollancres, plàtans i robínies. En cas 
de no delimitar-se caldria establir una franja de protecció davant aquests 
usos que abasti la superfície directament vinculada amb els cursos d’aigua 
de com a mínim 25 metres. De manera especial, cal adequar les claus que 
fan referència a la xarxa fluvial de les normes subsidiàries dels municipis de 
Brunyola i Vilobí. 

 



 

 

 


