
 

 

Vall de Bianya 

Codi: 151 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superfície i municipis que es comprenen:  

 
5.550,23 ha. Riudaura, Sant Joan de les Abadesses i la Vall de Bianya. 
 

Delimitació: 

 
Espai que engloba la conca de la riera de Bianya abans d’entrar al Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG) i buidar les seves aigües al riu Fluvià. Els 
límits els estableix, d’una banda l’EIN de l’Alta Garrotxa, el PNZVG, les serres de 
Sant Miquel del Mont i Sant Valentí, i l’eix muntanyós conformat per el Puig Estela, 
el Turó de Castelltallat i Capsacosta.  
 

Caracterització de l’espai: 

 
Extens espai caracteritzat per una plana al�luvial agrícola, majoritàriament en règim 
de regadiu, envoltada de boscos. Inclou tres valls amb una orientació est-oest: la 
vall de la riera de Bianya; la vall de la riera de Sta. Llúcia de Puigmal; i la vall de la 
riera del Ferro.  
 
La vegetació típica és la pròpia de la muntanya mitjana humida i per tant hi ha un 
cert domini del bosc caducifoli. Aquest es troba compost per la fageda (Fagus 
sylvatica) i per les rouredes de roure martinenc (Quercus humilis), de roure pènol 
(Quercus robur) i de roure africà (Quercus canariensis). En determinades zones, 
sobretot properes als fons de vall, apareixen les freixenedes (Fraxinus excelsior). 
Tanmateix hom hi pot trobar espècies de tendència centreeuropea com la blada 
(Acer campestris), l’auró (Acer monspessulanum), el trèmol (Populus termula), el 
cirerer (Prunus avium), el roure de fulla gran (Quercus petraea), el roure de fulla 



 

 

petita (Quercus faginea), l’avellaner (Corylus avellana), etc. També destaca la 
presència del grèvol (Ilex aquifolium) espècie catalogada com a protegida.  
 
També apareixen determinades àrees, sobretot en vessants orientats a sud, 
recobertes per la pineda de pi roig (Pinus sylvestris). Es tracta sovint de formacions 
sorgides d’antigues repoblacions i/o afavorides per l’home i no es estrany trobar-les 
barrejades amb les fagedes i les rouredes de roure martinenc. Cal també esmentar 
la presència, força estesa, de zones d’alzinar muntanyenc (Quercetum 
mediterraneo-montanum), molt explotat anteriorment per a la producció de carbó i 
ara abandonat. Aquest fet comporta que aquesta formació presenti una estructura 
de rebrot.  
 
Tot i el domini de les masses forestals hom també hi pot trobar espais oberts. 
Aquestes sovint corresponen a prats, pastures i conreus. Entre els dos primers cal 
destacar les clapes de bardisses amb aranyoner (Prunus spinosa) i esbarzer (Rubus 
sp.), joncedes, (Brachypodio-Aphyllantethetum), prats calcícoles mesòfils de 
Festuca nigrescens, i pastures mesoxeròfiles i basòfiles de Bromion erecti. Els 
conreus sovint són de farratges i blat de moro en règim intensiu.  
 
L’espai també es travessat per diversos cursos d’aigua (Bianya, Sta. Margarita, 
Capsec, les Botigues, etc.). La vegetació principal és la verneda (Alnio-Padion), en 
algun cas amb un excel�lent estat de conservació. També s’hi pot trobar la salzeda, 
dominada pel salze blanc (Salix alba), i acompanyat per l’om (Ulmus minor), el 
gatell (Salix atrocinerea), el saulic (Salix purpura) i la sarga (Salix eleagnos). 
També apareixen plantacions de pollancres (Populus nigra) i plàtans (Platanus x 
hybrida).  
 
Entre la flora cal destacar la presència de Cardamine amara subsp. olotensis 
considerat com a endemisme exclusiu de Catalunya i l’Erysum grandiflorum subsp. 
collisparsum, considerat endemisme del nord-est ibèric.  
 
La fauna és també molt rica i variada. Destaca la presència de diverses espècies 
d’aus que aprofiten aquest espais com a zones de caça i que tenen el seu hàbitat 
principal a l’Alta Garrotxa i als boscos presents a les muntanyes que circumden la 
vall, com d’altres que l’utilitzen com a hàbitat. Així a banda d’espècies clarament 
antropòfiles, destaquen espècies d’ocells com l’oriol (Oriolus oriolus), el gamarús 
(Strix aluco), el gaig (Garrulus glandarius), la mallerenga d’aigua (Parus palustris), 
el picot verd (Picus viridis), el pica-soques blau (Sitta europaea), el picot garser 
gros (Dendrocopos major), el mussol comú (Atene noctua), el xot (Otus socps), 
l’aligot comú (Buteo buteo), l’óliba (Tyto alba), l’àguila marcenca (Circaetus 
gallicus), l’àguila calçada (Hieratus pennatus), el falcó mostatxut (Falco subbuteo), 
l’astor (Accipiter gentilis), l’àguila cuabarrada (Hieratus fasciatus), l’esparver 
(Accipiter nisus), l’aligot vesper (Pernis apivorus), l’aligot (Buteo buteo), la piula 
dels arbres (Anthus trivialis), l’escorxador (Lanius collurio), entre altres. Cal també 
considerar la presència puntual de l’arpella pàl�lida (Circus cyaneus).  
 
Pel que fa als mamífers, cal esmentar que les espècies més freqüents i interessants 
són el teixó (Meles meles), el gat mesquer (Genetta genetta), la musaranya 
menuda (Sorex minutus), el talpó roig (Clethrionomys glareolus), el liró gris (Glis 
glis), la rata cellarda (Eliomys quercinus), la musaranya cua-quadrada (Sorex 
araneus) o la mostela (Mustela nivalis).  
 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 

 
Tot i el caràcter marcadament forestal, la presència d’una important zona agrícola 
comporta que aquesta àrea esdevingui un dels espais oberts més extensos de la 
Garrotxa. Inclou comunitats vegetals de gran interès, com les vernedes i altres 
boscos caducifolis propis de les terres centreeuropees, els quals són poc 
representats al conjunt de Catalunya. L’espai també alberga hàbitats d’interès 
comunitari, alguns catalogats com a prioritaris, flora d’interès i una important 
diversitat de fauna amb espècies pròpies de les zones de centre Europa i vinculada 
a les formacions forestals de fulla caduca. Finalment, cal també esmentar que 
l’espai connecta els espais del PEIN de l’Alta Garrotxa, al nord, i el de Serres de 
Milany-Sta. Magdalena i Puigsacalm- Bellmunt, al sud.  
 

Qualificació urbanística: 

 

Riudaura 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Prats i Pastures, Clau 23 
 Forestal protegit, Clau 22 

 

Sant Joan de les Abadesses 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Forestal 
 Rústec 

Vall de Bianya 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Zona agrícola 
 Zona forestal 

Construccions existents: 

 
L’espai inclou nombrosos masos i granges. Entre les construccions de màxim 
interès històrico-arquitectònic cal esmentar Sant Pere Despuig, Sant Martí de 
Capsec, Sant Salvador de Bianya, Sant Ponç d’Aulina, Santa Llúcia de Puigmal, 
Santa Margarida de Bianya, Sant Martí de Solamal i Sant Andreu de Socarrats, a 
més de masos pairals com Cabrafiga o la Puigdemont, i de molins com el Roquer o 
el molí d’en Solà.  

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

 
L’espai presenta un bon estat de conservació  i esdevé una àrea paisatgísticament 
molt interessant. Els principals impactes són la contaminació dels aqüífers per 
nitrats provinents de fonts agràries; la presència de la carretera C-26, via de 



 

 

comunicació de la Garrotxa amb el Ripollès i on es detecta un alt nombre d’animals 
atropellats; la destrucció i substitució del bosc de ribera per plantacions de 
pollancres, plàtans i fileres d’acàcies (Robinia pseudoacacia) i ailant (Ailanthus 
altissima); la pràctica no regulada de trial a la zona del Coll de Santigosa; i 
l’estructura de molts dels alzinars, ja que es tracta de boscos densos de rebrot molt 
atapeïts i de restitució molt lenta.  Finalment i com a impacte severament greu, cal 
destacar el creixement urbanístic i industrial associat als principals eixos viaris, ja 
que incrementen la impermeabilitat derivada del trànsit i provoquen en molts casos 
un impacte paisatgístic important.  
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 

 
Seria recomanable desenvolupar un model d’agricultura més respectuós amb 
l’entorn i establir una regulació major a l’actual creixement urbanístic. Altrament, 
també seria aconsellable dissenyar i establir passos de fauna a la C-26 i preservar 
els bosc de ribera evitant la substitució d’aquest per la plantació de planifolis. En els 
indrets forestals i en especial de les masses d’alzinar, caldria incentivar i aplicar 
Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF); establir una major regulació de 
les pràctica del trial i preservar aquells rodals de roureda de roure pènol i de roure 
africà, pel seu alt valor biogeogràfic.  
 

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

 
 

a) A la normativa de la Vall de Bianya, es parla de la protecció del bosc de 
ribera el qual queda exempt d’edificació, però no es fixa cap límit concret. 
Aquest hauria de ser de 50 metres d’amplada, entesos a partir del marge 
que delimita el llit del riu. Els 5 primers metres haurien de restar lliures de 
qualsevol alteració. 
 

b) Seria aconsellable dissenyar i establir passos de fauna per la carretera C-26, 
per tal d’augmentar la seva permeabilitat i trencar l’efecte barrera que 
actualment propicia. 
 

c) Les tanques haurien de ser preferentment vives (arbustives o arbrades 
denses) o de fusta i, en cas d’impossibilitat, d’obra massissa fins a 0,40 
metres i de reixat metàl�lic fins a 1,80 metres. En sòl forestal no s’hauria 
d’admetre cap tipus de tanca. 

 
d) S’hauria restringir les activitats d’esports motoritzats en zones concretes 

aconseguint que  l’afectació sobre el medi sigui localitzada i mínima. 
 
e) Les ampliacions de les explotacions agropecuàries haurien d’estar limitades 

a creixements de fins a un 20% i a 200 unitats ramaderes. Les noves 
construccions d’ús agrícola o ramader no haurien d’estar permeses ja que 
l’espai actualment presenta problemes de contaminació dels aqüífers per 
nitrats. 
 



 

 

f) En els indrets forestals i en especial de les masses d’alzinar, caldria 
incentivar i aplicar PTGMF. Les reforestacions s’haurien de limitar a espècies 
autòctones. 

 
g) S’hauria de salvaguardar i protegir els rodals de roureda de roure pènol i de 

roure africà presents a la zona, pel seu alt valor biogeogràfic, mitjançant per 
exemple la figura del catàleg que preveu la LU.  

 

 
 


