
 

 

Vall del riu Ser  

Codi: 141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superfície i municipis que es comprenen:  

 
2.027,08 ha. Serinyà, Sant Ferriol, Sant Miquel de Campmajor i Santa Pau. 

 

Delimitació: 

 
L’espai engloba la vall del riu Ser. Per tant, pel nord ve delimitat per la serra del 
Torn i Briolf, per l’est per la carretera C-66, al sud per el Serrat de Bosquia i la 
Serra de la Cadamont – Serra d’en Coll i a l’oest pel límit del PEIN. S’exclou l’espai 
fluvial inclòs dins la Xarxa Natura 2000.   
 

Caracterització de l’espai: 

 
Es tracta d’una vall amb orientació est-oest presidida pel riu Ser, el qual permet 
connectar els espais d’interès natural de la Garrotxa amb els del Pla de l’Estany i 
amb especial amb el riu Fluvià. Aquesta vall es caracteritza per un important 
component forestal presidit per cingleres i serres elevades que s'aixequen a molt 
poca distància de la mateixa llera. En el tram final també hi aflueixen cingleres, 
degut a l'aflorament del límit nord-oest de la terrassa travertínica del Pla de Martís, 
deixant al descobert espais com la cova dels Encantats, un important jaciment 
arqueològic. 
 
La vegetació de les serres i turons adjacents correspon a l'alzinar de terra baixa 
(Quercetum ilicis -galloprovinciale), tot i que al Serrat de Boquià hi predomina la 
comunitat d'alzinar muntanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum) amb boix 
(Buxus sempervirens). Tot i això, aquestes formacions es presenten o bé, 
barrejades amb pi blanc (Pinus halepensis), molt abundant a la zona de l'alzinar de 
terra baixa o bé, amb roures (Quercus humilis). Cal destacar també la presència de 
camps de conreu abandonats, amb comunitats vegetals pròpies de la successió 
natural, com les pastures o els matollars de garric, i conreus herbacis de regadiu. 
 



 

 

L’espai també destaca per les diverses espècies de fauna present. El fet que les 
aigües del riu Ser presentin una bona qualitat, permet la presència d’importants 
poblacions d'invertebrats aquàtics, algunes de les quals són considerades espècies 
d’interès com les nàiades (Unio aleroni). Entre els mamífers, cal esmentar la 
llúdriga (Lutra lutra) resultat de les reintroduccions realitzades dins el Parc Natural 
dels Aiguamolls de l'Empordà.  
 
Altres tipus de fauna present la conformen els diversos poblaments d’amfibis, 
sobretot de granota verda (Rana perezi) i gripau pintat (Discoglossus pictus).  Entre 
els ocells destaquen diverses espècies lligades als ambients aquàtics, als boscos de 
ribera i als ambients forestals,  com el bernat pescaire (Ardea cinerea), l’àguila 
marcenca (Circaetus gallicus), el milà negre (Milvus migrans) el qual podria nidificar 
a la zona, el corb marí gros (Phalacrocorax carbo), el picot garser petit 
(Dencrocopos minor), el blauet (Alcedo athis), el martinet de nit (Nyctocorax 
nyctocorax), etc. Entre els rèptils, cal esmentar la tortuga de rierol (Mauremys 

leprosa). Finalment, a les diferents pinedes, cal esmentar la presència de la 
papallona Graellsia isabelae.   
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 

 
L’elevat grau de conservació de la vall i l’important paper ecològic que desenvolupa 
el riu Ser esdevenen la principal raó d’inclusió de l’espai al catàleg. Tanmateix, a 
banda també de la presència d’hàbitats d’interès comunitari i d’espècies d’interès i 
protegides per la legislació actual, cal esmentar l’important paper que desenvolupa 
a l’hora de mantenir els fluxos ecològics entre els diferents espais naturals presents 
a la Garrotxa i al Pla de l’Estany.  
 

Qualificació urbanística: 

 
Serinyà 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Agrícola protegit, Clau 21 b 
 Forestal protegit, Clau 22 

 
 
 
Sant Ferriol 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Forestal 
 Rústec 

 
 
Sant Miquel de Campmajor 
 
Sense planejament. 

 



 

 

 
Santa Pau 
 

• Sòl no urbanitzable 

 

Construccions existents: 

 
L’espai inclou diversos masos, com la Torroella, Can Ganxola, el Torn, Can Jofre, 
Can Pla, Can Cofí, etc. a més també de diversos molins, com el Molí de Gibert o el 
d’en Fàbrega; ermites, com Sant Andreu, Mare de Déu de Loreto, Sant Esteve o 
Mare de Déu de Fares; i paratges com el Castell de Roca, datat el s. XIII, amb un 
antic molí i un saltant a sota una resclosa que fan del paratge un espai d'una gran 
bellesa, la Gorga del Diable, la Torre de Briolf o els veïnats rurals del Torn i de 
Fares.  
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 

 
Tot i el bon estat de conservació degut a la baixa presència antròpica, el riu Ser 
pateix diversos impactes derivats dels abocaments difusos de residus ramaders 
degut a l'activitat d'algunes explotacions situades a la zona del Torn. Aquest fet 
queda però pal�liat quan aquest rep les aigües netes de la Riera de Sant Miquel o el 
riu Merdençà, les quals provoquen que la qualitat augmenti notablement.  
 
Altres alteracions que cal tenir en compte són el creuament, a l’est, de la carretera 
C-66. Aquesta presenta un trànsit molt elevat (IMD superior a 11.000) fet que 
provoca una fragmentació de l’espai important. A més, les dues possibles 
modificacions d’aquesta via que poden encara agreujar intensament aquest efecte. 
La primera correspon al possible desdoblament del tram Banyoles-Besalú i la 
segona a la possibilitat de construir un túnel per enllaçar el veïnat de Fares amb 
Serinyà, just a sobre del riu Ser. 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 

 
Els principals requeriments de protecció han de passar per establir una regulació de 
l'edificació en els nous veïnats o urbanitzacions per part del planejament urbanístic 
i en especial, del voltant de la C-66 al seu pas del riu Ser. Tanmateix també, una 
possibilitat seria ampliar la figura de reserva de fauna a tot el curs del riu Ser o 
garantir la inclusió d’aquest al futur parc natural de la conca lacustre de Banyoles. 
Respecte a la presència de granges caldria evitar-ne la construcció de noves, com 
també l'ampliació de les actualment existents. A més, s’hauria de poder reduir o 
eliminar l'excedent de purins que es genera. 
  
Finalment, caldria garantir l'explotació racional de les plantacions de planifolis. En 
aquest sentit doncs, s’hauria de respectar el bosc de ribera i no substituir-lo per 
pollancredes o platanedes. També seria oportú mantenir aquelles plantacions amb 



 

 

arbres més vells que han substituït el bosc de ribera primogènit i que es troben a 
l’àmbit de ribera.   
 

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

 
 

a) Es recomana la redacció d’una normativa urbanística pel municipi de Sant 
Miquel de Campmajor que atorgui protecció al medi física i biòtic per tal de 
preservar l’estructura natural i ecològica del terme. 

 
b) Seria recomanable elaborar un Pla de gestió de residus ramaders, evitar 

l’aparició de noves granges o l’ampliació de les actualment existents, així 
com controlar els abocaments al riu Ser de residus ramaders difusos a la 
zona del Torn. 

 
c) Dins la franja de 5 metres a banda i banda de la llera del riu, no s’hauria de 

permetre cap tipus d’actuació que pogués alterar o malmetre el bosc de 
ribera. En seria un exemple la substitució de la vegetació ripària per 
plantacions de planifolis, com pollancres o plàtans. Caldria també fixar una 
franja de protecció de 50 metres a ambdós costats de riera on només hi 
siguin permesos els usos agrícoles i forestals. 

 
d) Es considera oportú mantenir aquelles plantacions amb arbres més vells que 

han substituït el bosc de ribera primogènit i que es troben a l’àmbit de 
ribera, ja que aquestes comunitats actualment formen poblacions estables i 
ben consolidades.   

 
e) Sant Ferriol i Santa Pau caldria que desenvolupessin una normativa més 

acurada per tal de protegir específicament el sòl no urbanitzable, d’ús 
forestal, agrícola o amb valors naturals concrets. 
 

f) Es recomana ampliar la figura de reserva de fauna a tot el curs del riu Ser o 
garantir la inclusió d’aquest espai al futur parc natural de la conca lacustre 
de Banyoles. 

 



 

 

 


