
 

 

Turons de Miànigues 
 
Codi: 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
183,97 ha. Banyoles, Porqueres i Camós. 
 
Delimitació: 
 
L’espai queda delimitat al nord pel nucli urbà de Banyoles, a l’est pel nucli urbà de 
la Mata, al sud per la riera de Matamors i a l’oest per la zona urbana del Prat Roig. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
Espai que abasta els petits turons situats a la zona de Miànigues, la Perpinyana i la 
zona del Guèmol, és a dir, l’espai agrícola que resta entre els zones urbanes del sud 
i l’est del nucli urbà de Banyoles.  
 
La zona agrícola del Guèmol, es troba inclosa dins l'inventari d'espais d'interès 
geològic de Catalunya i en concret dins la Geozona de la Conca lacustre de 
Banyoles. Es tracta del límit sud de les formacions travertíniques de la depressió de 
Banyoles i esdevé una bona mostra dels estrats geològics subjacents dels dipòsits 
travertínics d’origen lacustre originats per la sedimentació de materials carbonàtics 
durant una etapa lacustre anterior a l'actual.  
 
Pel que fa als valors biòtics cal destacar el Puig de Miànigues, el qual divideix l’espai 
en dues zones. La part nord es caracteritza per la presència d’una vegetació pròpia 
de les zones agrícoles abandonades, d’hortes, de fruiters i d’oliveres i, rengleres de 
roures (Quercus humilis). La zona sud en canvi correspon a una zona agrícola de 
secà. Els camps propers a la Font Pudosa, a l’est de l’espai, pateixen inundacions 
en períodes de fortes pluges, originant fragments de jonqueres i vegetació palustre. 
En el rierol que els travessa hi creix el canyís (Phragmites australis), el jonc boval 
(Scirpus holoschoenus) i alguns peus de freixe (Fraxinus angustifolia) i salze (Salix 
sp.).  
 



 

 

Els turons de Miànigues són de geologia eocènica i configuren un paisatge variat i 
ric, d'un valor social molt interessant i d'una elevada diversitat ecològica. Es tracta 
de petits enlairaments del terreny amb orientació est-oest, intercalats amb terrenys 
agrícoles a les parts més baixes i planes. L’espai presenta una continuïtat vers el 
sud de l'EIN de l'Estany de Banyoles i interactua directament amb la riera de 
Matamors i amb la zona d'interès geològic de Guèmol, com ho demostra la 
presència, entre els turons, de l’estanyol de Dalt, estany càrstic citat com a surgent 
ja l'any 1909 situat per sobre d’uns 150 m. de l'Estany de Banyoles. La vegetació 
d’aquesta zona es troba dominada pel canyís (Phragmites australis) i la salzeda 
(Salix alba) amb freixes de fulla estreta (Fraxinus angustifolia). En els turons, la 
vegetació correspon al domini de l'alzinar (Quercetum ilicis-galloprovinciale) tot i 
que en algunes àrees es veu substituït per la pineda de pi blanc (Pinus halepensis). 
A la zona propera a la riera de Matamors es forma un bosc mixt d'alzines i roures 
(Quercus humilis). Finalment cal destacar que en els turons encara hi resten 
antigues feixes conreades, amb olivets, delimitades per parets de pedra seca, 
construcció molt singular i escassa al Pla de l’Estany.  
 
Pel que fa a la fauna cal destacar el Puig de Miànigues ja que és un espai important 
per la reproducció d’amfibis i s’hi ha observat algun ocell destacable, com el corriol 
petit (Charadius dubius). L’espai és zona de caça del gamarús (Strix aluco), l'òliba 
(Tyto alba), que cria a l’església de Miànigues, i el mussol comú (Athene noctua). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Els motius que porten a incloure aquest espai dins el catàleg són bàsicament els 
valors geològics, ecològics i paisatgístics. Tanmateix, el fet de situar-se de manera 
adjacent a la ciutat de Banyoles garanteix una millor conservació de l’EIN de 
l’Estany de Banyoles, ja que juga un paper de zona tampó o de barrera davant la 
necessitat de creixement urbanístic de l’àrea i el possible continu urbà que es pugui 
crear entre Banyoles, Porqueres i Camós. Finalment, cal també considerar com a 
motiu la presència de l’estany de Dalt, el qual, pel sol fet de ser d’origen càrstic ja  
implica un interès que rau en el cert grau de raresa. 
 
Qualificació urbanística: 
 
Porqueres 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- sòl rural (20) 
- sòl agrícola de valor (21) 
- sòl forestal de valor (22) 

 
• Sòl urbanitzable delimitat: 

 
- sector residencial Zona esportiva II (SUD2) 

 
• Sòl urbà 

 
 

 
 



 

 

Camós 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- zona de protecció paisatgística i forestal (PF) 
- zona agrícola (AG) 

 
Banyoles 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- zona d'especial protecció de l'Estany (NU4) 
- zona de Protecció Agrícola (N.U.2)  

 
Construccions existents: 
 
L’espai presenta diverses construccions. Entre aquestes cal destacar 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: 
 
La protecció urbanística de l’espai ha permès la conservació dels seus valors 
geològics i naturals. El fet que bona part del sector septentrional de l’àrea estigui 
qualificada com a Zona d’especial protecció de l’Estany (NU4) en el Pla General 
d'Ordenació Urbana de Banyoles, i la resta com a zona agrícola n’ha garantit la 
seva no edificació però això no ha impedit la degradació dels valors naturals. 
Actualment hi dominen diferents usos agrícoles com els conreus, les hortes i els 
camps de fruiters.  
 
Els turons de Miànigues són espais antigament conreats caracteritzats per un 
poblament poc dens i dispers i en conjunt presenten un estat de conservació bo. 
L’Estany de Dalt però, presenta una conservació escassa degut a la presència de 
deixalles i una instal�lació elèctrica precària.  
 
Finalment, s’ha d’esmentar la pressió urbanística a la qual es veu sotmesa la zona, 
ja que a banda de patir el risc de transformar aquest espai natural en una zona 
urbana, existeix l’impacte de situar-se en una zona molt pròxima a una importat 
àrea urbana com és Banyoles. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Pel sector adjacent a les zones urbanes de Camós i Banyoles caldria el 
manteniment de la qualificació urbanística de zona lliure per garantir així el seu 
paper com a zona d’amortiment. L’abandonament dels camps de conreu propers a 
la Font de la Puda i la consolidació de la zona humida que en època de pluges es 
forma i mantenir el rierol seria una opció clau per recuperar l’ambient propi 
d’aiguamolls.  
 



 

 

Tanmateix la conservació del paisatge passa per una correcta planificació 
urbanística dels municipis de Porqueres i Camós, evitant la creació de nous nuclis o 
urbanitzacions a l'indret. 
 
Finalment, cal considerar el fet que l’estany de Dalt es situí en propietat privada fa 
que els mecanismes que ofereix la custòdia del territori esdevinguin especialment 
útils per la gestió i la restauració de l’espai. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Caldria alliberar aquesta zona de qualsevol pressió urbanística i no permetre 

la urbanització definitiva de tota la vall de Miànigues. En aquest sentit el nou 
POUM de Porqueres hauria d’eliminar la proposta de creixement urbanístic 
(SUD2) al nord-oest de l’actual zona esportiva apropant la zona urbana fins 
a menys de 100 metres del nucli de Miànigues. 

 
b) En aquest mateix sentit, la nova proposta de POUM de Porqueres hauria de 

descatalogar el sòl urbà dels tres nuclis habitats situats en el turó de 
Miànigues, ja que actualment es troben catalogats com a sòl rústic. 
D’aquesta manera doncs, s’evitaria la possibilitat que el nou POUM permeti 
la creació de noves edificacions a l’entorn de les cases existents, un aspecte 
especialment greu al nucli antic de Miànigues, format bàsicament per 
masies. 

 
c) Degut a l’important paper social i ecològic que tenen les fonts, tal i com 

s’estableix al municipi de Porqueres, caldria establir-hi una protecció radial 
de 50 metres. En aquest mateix sentit també caldria establir una protecció 
bàsica per a l’estany tot delimitant un perímetre i aplicant una regulació 
d’usos bàsica i adient amb el caràcter natural del lloc.   

 
d) En sòl agrícola no s’hauria de permetre la implantació de vivers, hivernacles, 

noves explotacions agropecuàries i nous habitatges. Únicament, s’hauria de 
permetre l’ampliació dels habitatges lligats a l’ús agropecuari en un 20% de 
la seva superfície i la construcció d’edificacions agrícoles auxiliars. 

 
e) En sòl forestal s’hauria d’evitar qualsevol tipus de construcció i únicament 

permetre els usos relacionats directament amb l’aprofitament dels recursos 
naturals provinents del bosc, prèvia redacció d’un Pla Tècnic de Gestió i 
Millora Forestal, i tal i com ja es fixa en el POUM de Porqueres l’ús ramader 
extensiu per tal de disminuir el risc d’incendis forestals.  

 
f) Caldria afegir en els planejaments com a usos específicament no admesos la 

implantació d’activitats extractives; els nuclis zoològics, com els zoosafaris, 
els parcs, o jardins zoològics, les reserves zoològiques, els centres 
d’importació d’animals, laboratoris i centres d’experimentació amb animals; 
els circuits motoritzats; els assentaments permanents de “roulottes”, 
“motorhomes”, cases prefabricades o construïdes amb materials lleugers; i 
les àrees d’acampada permanents i el caravàning. 

 
g) Caldria evitar la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social 

i les construccions i instal�lacions d’obres públiques de nova planta. En cas 
contrari aquestes  haurien de  preveure la redacció d’un Pla Especial que 



 

 

contempli, entre altres aspectes, l’impacte paisatgístic i ambiental i per tant, 
l’avaluació dels efectes ecològics i paisatgístics previsibles com a resultat de 
l’execució del projecte, la justificació i les mesures adequades per minimitzar 
l'impacte, i els efectes territorials de la seva implantació. Tanmateix, 
aquestes no s’haurien de poder situar en pendents superiors al 20% - i no al 
30% com es senyala al planejament de Camós.  

 
h) No s’hauria de permetre cap tipus de tanca, a excepció de les 

imprescindibles per a les explotacions agrícoles i pecuàries, les quals haurien 
de ser de filat metàl�lic, respectant el dret de pas dels camins existents i 
permetre el pas de la fauna. En el cas d’habitatge, i degudament justificat, 
es podrà tancar un espai al voltant de l’habitatge destinat a jardí o pati i 
aquesta serà de caràcter vegetal. 

 
   

 
 


