
 

 

Vall del riu Rodeja 

Codi: 139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Superfície i municipis que es comprenen:  
 
1.183,51 ha. Porqueres i Serinyà. 
 

Delimitació: 
 
L’espai engloba la conca de la riera de Rodeja. S’estén entre l'EIN de l'Estany de 
Banyoles i la Vall de Sant Miquel de Campmajor. Resta delimitada per el Serrat de 
l’Arn, la Serra de Sant Patllari, la serra de Can Ginestar, la Serra de Boquià, la 
Boscarra, i el paratge de la Creu de Rodeja- Puig de les Gitanes.  
 

Caracterització de l’espai: 
 
Es tracta d’un espai eminentment forestal excepte el fons de vall on s’hi concentren 
diversos conreus. La vegetació dominant pertany al domini de l’alzinar (Quercus 
ilicis galloprovinciale) tot i que a causa de les antigues explotacions forestals i a les 
posteriors repoblacions, actualment hi domina la pineda de pi blanc (Pinus 
halepensis) i la pineda de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) i pi roig (Pinus 
sylvestris). El sotabosc varia i hom hi pot trobar o bé, una bosquina d’alzines 
(Quercus ilex) o bé, la brolla calcícola de romaní (Rosmarinus officionalis) o de 
garric (Quercus coccifera). En les zones més humides i ombrívoles, apareix l’alzinar 
muntanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum) i  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 d’interès com el grèvol (Ilex aquifolium) i el boix 
(Buxus sempervirens). 
 



 

 

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), la 
jonceda (Aphyllantion), el garrigar (Quercetum cocciferae) o la brolla de romaní 
(Rosmarinus officionalis).  
 
El riu Rodeja s’erigeix com un dels principals valors de l’espai. Amb una qualitat 
d’aigua excel�lent, aquest presenta, en alguns trams, una frondosa vegetació de 
ribera ben conservada amb nombrosos freixes (Fraxinus angustifolia) i roures 
martinencs (Quercus humilis).  
 
En general, l’espai gaudeix d'una ocupació humana mínima, esdevenint un paratge 
extremadament desconegut i inhòspit. Entre la fauna hi destaca la papallona de 
Graells (Graellsia isabelae), com també el mussol banyut (Asio otus) o l'esparver 
(Accipiter nissus). Fins als anys 80 encara hi havia una població de cranc de riu 
autòcton (Austropotamobius pallipes). 
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai actua com a connector ecològic entre dos espais naturals de gran valor 
ecològic com són l'Estany de Banyoles i la Vall de Sant Miquel de Campmajor. 
Tanmateix, la seva baixa activitat antròpica i la presència d’hàbitats d’interès 
comunitari i espècies també esdevenen motius que acaben per justificar la seva 
inclusió.    
 

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 
- Bosc de can Ginebreda, Clau 26b 
- Sistema viari, Clau V 
- Protecció hidrogràfica 

 
 
Serinyà 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- Zona agrícola, Clau 8a 
- Zona forestal, Clau 9 
- Protecció cursos d’aigua, Clau 12 

 
 



 

 

Construccions existents: 
 
L’espai inclou diversos paratges emblemàtics, com el bosc de Can Ginebreda, la 
Creu de Rodeja o la Font d’en Carrabina, a banda també de construccions d’interès 
com Can Matamala, Rodeja, Can Ginestar, can Gallifa, Budellers o els Perduts, i 
d’ermites com Sant Miquel Sesvinyes, Sant Quirze i Santa Julita, o Sant Bartomeu 
de Matamala.  
  

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
La dificultat d’accés a molts dels seus racons i la baixa ocupació antròpica 
condicionen la baixa presència d’impactes rellevants. Únicament com a impactes 
significatius cal esmentar, d’una banda l'elevada uniformitat de les masses forestals 
i en especial dels boscos de coníferes, els quals progressivament són substituïts per 
garrigars o per l'alzinar litoral; i de l’altra l’abocament en indrets puntuals de purins 
al riu Rodeja.   
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria potenciar la redacció de Plans tècnics de gestió i millora forestal amb 
l’objectiu de recuperar l’alzinar i afavorir el bon estat de conservació dels boscos, a 
més també de promoure una explotació racional de les plantacions de coníferes i en 
especial mantenir els poblaments de pi roig (Pinus sylvestris) per no afectar la 
papallona de Graells (Graellsia isabelae), la qual esdevé espècie protegida.  
 
El control d’abocaments al riu Rodeja és clau per a garantir una qualitat òptima de 
l'aigua. En aquest sentit, una gestió ramadera responsable hauria d’evitar 
l’abocament de purins i desenvolupar la realització d’un Pla de gestió dels residus. 
Finalment, es podria estudiar la reintroducció del cranc de riu autòcton.  
 

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

a) A Serinyà, en tots els cursos fluvials caldria establir una franja de protecció 
de 5 m. a banda i banda dels marges que delimiten el curs fluvial i no s’hi 
hauria de permetre l’alteració de la vegetació de ribera (per tant restaria 
també restringida les plantacions de planifolis) ni la variació dels marges o 
l’alteració del curs i, una protecció de 50 m on no s’hauria de permetre cap 
tipus de construcció ni tanca.  

 
b) 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. 

 



 

 

c) 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. 

 
d) En sòl forestal, solament caldria permetre edificacions vinculades als usos 

silvícoles i a l’habitatge residencial sempre i quan vagin relacionades a 
l’explotació forestal, no es situïn en pendents superiors al 20% i estiguin 
vinculades a 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. 

 
e) A Serinyà, 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.  

 
f) A Serinyà, tal i com s’estableix a Porqueres, per a la implantació de 

construccions d’utilitat pública i interès social caldria elaborar un Pla especial 
que tingui en compte l’impacte paisatgístic i ambiental.  

 
g) No s’hauria de permetre l’obertura de nous camins. En cas que fos 

necessari, aquesta hauria d’estar condicionada a llicència municipal i a 
l’autorització del Departament de Medi Ambient, a més de contemplar que 
l’amplada no fos superior als 3 metres i l’ús únicament destinat al propi de 
l’activitat forestal o agrícola. A més també, caldria establir un mínim 
moviment de terres i d’alteració del paisatge, seguint criteris paisatgístics i 
conservant-se, quan tècnicament sigui possible, la vegetació existent.  

 
h) Caldria evitar la implantació de línies elèctriques d'alta i baixa tensió. En cas 

contrari, tal i com s’estableix en el planejament de Porqueres, llur 
instal�lació hauria de sotmetre’s a un estudi d'impacte ambiental i 
paisatgístic previ per al seu traçat i que els pals i torres metàl�liques, sempre 
que sigui possible, s’estalviïn les línies de força del paisatge o els límits 
convexes de canvis d'orientació i de canvi de pendent de les vessants 
muntanyoses.  

 
i) Caldria prohibir explícitament la instal�lació antenes de telefonia mòbil. 
 
 



 

 

 


