
 

 

Pujarnol – Sant Patllari 

Codi: 138 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Superfície i municipis que es comprenen:  
 
435,76 ha. Porqueres. 

Delimitació: 
 
L’espai engloba la vall de Pujarnol. Els seus límits venen establerts per l’EIN de 
Muntanyes de Rocacorba i per les diverses serres que la delimiten, com la de Sant 
Patllari i la Serra de Pujarnol. 

Caracterització de l’espai: 
 
Espai muntanyós i forestal que representa una extensió natural de l’EIN de 
Rocacorba. Es caracteritza per la presència d’alzinar litoral (Quercus ilicis 
galloprovinciale pistacietosum) on l’espècie principal és l'alzina (Quercus ilex), tot i 
que a causa d’antigues explotacions forestals i a les posteriors repoblacions amb pi 
blanc (Pinus halepensis), aquesta darrera espècie també hi esdevé molt abundant, 
fins i tot dominant. Aquest fet resta palès al sector de llevant de l’espai. En 
determinats punts elevats i a les obagues de la Serra de Sant Patllari i Serrat de 
Pujarnol, apareix l’alzinar muntanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum), 
mentre que als indrets amb una elevada humitat i ombrívols, com ara els fons de 
vall hom hi pot trobar el bosc mixt d’alzines i roures (Quercetum galloprovinciale 
viburnetosum lantanae), on el roure martinenc (Quercus humilis), presenta  un 
paper important. Aquest sovint el podem trobar acompanyat d’espècies arbustives 
com el boix (Buxus sempervirens) i el grèvol (Ilex aquifolium). Al sud del veïnat de 
Pujarnol hi trobem una roureda calcícola de roure martinenc (Buxo-quercetum 
pubescentis) amb bardisses (Rubo coriaretum myrtifoliae) i al sector nord-oest, just 
a tocar el veïnat una sureda (Quercus suber).    
 
Els conreus són poc abundants i estan patint un lent i constant procés de 
desaparició i abandonament, amb el conseqüent creixement de la vegetació 



 

 

forestal. Es tracta fonamentalment de conreus de secà i en concret de cereals. En 
els conreus abandonats hi creixen els fenassars (Brachypodium phoenicoides). 
 
L’espai inclou la capçalera de la riera de Matamors. La vegetació pròpia és la 
verneda (Lamio-Alnetum glutinosae) i l’estrat arbori és dominat per verns (Alnus 
glutinosa) i freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia), tot i que també apareixen 
trams més degradats on hi dominen els pollancres (Populus x canadensis), els 
plàtans (Platanus hybrida) i les acàcies (Robinia pseudoacacia). Cal destacar la 
presència de llors (Laurus nobilis) a les zones més obagues de les rieres. En el 
sotabosc d’aquesta comunitat apareix el buixol (Anemone nemorosa), el 
Ranunculus ficaria, la consolda (Symphytum tuberosum), etc. i altres espècies 
típiques de riberals humits i d’ambients nitròfils, com l’herba d’orenetes 
(Chelidonium majus) i l’ortiga gran (Urtica dioica). En les zones afectades 
directament per les avingudes hi domina la salzeda de sarga (Saponario-Salicetum 
purpureae) caracteritzada per diverses espècies del gènere Salix. 
 
L’espai es força interessant des del punt de vista faunístic. Destaquen les espècies 
lligades als ambients fluvials i als ambients forestals. Entre la fauna d’interès, cal 
esmentar les diverses especies de peixos, com el barb (Barbus meridionalis) i 
d’amfibis, com els tritons (Triturus marmoratus i T. helveticus). A la zona forestal, 
cal citar la presència d’ocells com el mussol banyut (Asio otus), el cucut reial 
(Clamator glandarius), la gralla (Corvus monedula), el falcó mostatxut (Falco 
subbuteo), etc., i diversos mamífers, com la geneta (Genetta genetta) i el 
gorjablanc (Martes foina).  
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
El motiu d’inclusió d’aquest espai al catàleg respon al fet de ser una extensió 
natural de gran interès ecològic per l’EIN de Rocacorba, que va ser delimitat 
seguint un criteri de cota topogràfica i no de riquesa biològica. A més, cal esmentar 
que la inaccessibilitat, la densitat del paisatge forestal, la bona conservació dels 
cursos fluvials i l’important despoblament ha permès la presència d’una fauna rica i 
variada, a banda de la presència d’hàbitats d’interès comunitari com els alzinars, la 
sureda o la verneda.  
 

Qualificació urbanística: 
 

Porqueres 

 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Sòl agrícola de valor, Clau 21 
- Sòl de valor forestal, Clau 22 
- Sòl d’interès ecològic i paisatgístic, Clau 24a 
- Sòl d’interès ecològic i paisatgístic, Clau 24f 
- Sistema viari, Clau V 
- Protecció hidrogràfica 

 



 

 

Construccions existents: 
 
L’espai inclou un nombre molt variat de construccions. Entre aquestes cal esmentar 
el veïnat i el conjunt arquitectònic de Pujarnol, l’ermita de Sant Maurici de Calç i la 
masies de Can Gelada i Can Coll. També destaca el mirador ubicat a Sant Patllari 
amb bones vistes sobre l’estany de Banyoles i les fonts del Morro Fred i de les 
Comes.   
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai presenta un bon estat de conservació, sobretot els torrents i rieres que hi 
circulen, tot i que determinades masses presenten una estructura forestal pèssima, 
fet que es tradueix en un elevat risc d’incendi.  
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
De manera general, cal esmentar la possibilitat que aquest espai, juntament amb 
l’àrea inclosa a l’EIN de Muntanyes de Rocacorba i l’espai volcànic del Gironès 
podrien conformar un futur parc natural, doncs els valors geològics i biòtics són 
més que justificats.  
 
Entre els principals requeriments de protecció, cal esmentar que caldria integrar 
aquesta zona dins l’EIN de Muntanyes de Rocacorba i promoure la redacció de Plans 
Tècnics de Gestió i Millora Forestal per tal de millorar l’estructura de les masses 
boscoses i aplicar mesures per a la prevenció d’incendis, sobretot d’aclarides a les 
masses forestals més joves. 
 

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

a) Caldria no permetre la presència de noves activitats vinculades a l’explotació 
dels recursos naturals com són les extractives, els vivers i les instal�lacions 
d’energies renovables, com també els usos industrials i de magatzem 
estrictament vinculats a la primera transformació de materials 

 
b) En sòl agrícola i rural no s’hauria de permetre la implantació de vivers, 

hivernacles i plantacions de planifolis, com tampoc la construcció de noves 
explotacions agropecuàries i de nous habitatges. Únicament, caldria 
permetre l’ampliació dels habitatges lligats a l’ús agropecuari en un 30% de 
la seva superfície  

 
c) En sòl forestal, solament caldria permetre edificacions dedicades als usos 

silvícoles i a l’habitatge residencial sempre i quan vagin vinculades a 
l’explotació forestal, no es situïn en pendents superiors al 20% i incorporin 
un estudi d’impacte paisatgístic que contempli la descripció ambiental i 



 

 

paisatgística de les àrees afectades, 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.  

  

 


