
 

 

Vall de Riudaura 

Codi: 152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superfície i municipis que es comprenen:  

 
785,45 ha. Riudaura. 

 

Delimitació: 

 
Espai que engloba la vall de la riera de Riudaura. Presenta una forma allargassada i 
es troba encaixonada entre l’espai del PEIN de Serres de Milany-Sta. Magdalena i 
Puigsacalm- Bellmunt i l’espai de la vall de Bianya. S’ha exclòs el nucli urbà de 
Riudaura.  

Caracterització de l’espai: 

 
Espai de caràcter marcadament agrícola, tot i que també hi ha una important 
superfície forestal, sobretot al sector més oriental. Aquesta és formada per una 
barreja de boscos caducifolis humits de caràcter centreeuropeu i alzinars de 
tendència continental (Quercetum mediterraneo-montanum), situats a la serra de 
Sant Miquel del Mont. El bosc caducifoli es composa de la roureda de roure 
martinenc (Quercus humilis), la fageda (Fagus sylvatica), la tremoleda (Populus 
tremula), la freixeneda (Fraxiunus excelsior), el bosc mixt de roures i pi roig (Pinus 
sylvestris) i les l’avellanoses (Corylus avellana). Moltes de les rouredes presenten al 
seu interior peus i rodals de roures de fulla gran (Quercus petraea), de roures 
pènols (Quercus robur) i blades (Acer campestre). El fons de la vall és de caràcter 
eminentment agrícola. Els rics sòls al�luvials i la disponibilitat d’aigua han permès el 
desenvolupament d’una activitat agrícola important, sobretot de farratges i blat de 
moro en règim regadiu. Tot i l’elevat grau d’antropització aquest espai esdevé 
interessant des del punt de vista de la biodiversitat, ja que esdevé un dels pocs 
indrets que alberguen un important nombre de comunitats faunístiques i florístiques 
pròpies d’espais oberts.  



 

 

 
La riera de Riudaura esdevé un dels principals valors de l’espai. Presenta un molt 
bon estat de conservació, si bé en alguns punts, sobretot a prop del nucli de 
Riudaura i l’extrem oriental, l’estat de degradació és important. La vegetació de 
ribera es troba formada per esplendoroses vernedes (Alno-Padion) i salzedes, 
sovint presidides pel salze blanc (Salix alba). Aquest ecosistema alberga poblacions 
florístiques de notable interès com el Carex remota, l’Equisetum hyemale, o el 
Galanthus nivalis. Altres espècies de notable valor i situades en altres indrets són: 
Gentiana acaulis, Ilex aquifolium, Lilium martagon, Ophrys bertolonii subsp. 

benacensis, Ranunculus montanus i Taxus bacatta, entre altres.  
 
Pel que fa a la fauna, destaca tota aquella pròpia dels ambients forestals i en 
especial de mamífers com el teixó (Meles meles), el gat mesquer (Genetta 
genetta), el liró gris (Glis glis) o la mostela (Mustela nivalis).  
 
També cal esmentar aquelles espècies de rapinya que utilitzen els espais agrícoles 
com a zones de caça. Entre aquestes cal citar el gamarús (Strix aluco), el mussol 
comú (Atene noctua), l’aligot comú (Buteo buteo), l’óliba (Tyto alba), l’àguila 
marcenca (Circaetus gallicus), l’àguila calçada (Hieratus pennatus), l’àguila 
cuabarrada (Hieratus fasciatus), el falcó mostatxut (Falco subbuteo), l’esparver 
(Accipiter nisus), l’astor (Accipiter gentilis), l’aligot vesper (Pernis apivorus), l’aligot 
(Buteo buteo), entre altres. A més d’albergar bones poblacions d’ocells insectívors 
com el pica-soques blau (Sitta europea) i la mallerenga d’aigua (Parus palustris), 
l’espai també inclou d’altres espècies lligades a les pastures com la piula dels arbres 
(Anthus trivialis) o l’escorxador (Lanius collurio). A determinats cursos fluvials hom 
també hi pot trobar importants poblacions de cranc de riu autòcton 
(Austrapotamobius pallipes) i de tritó pirinenc (Euproctus asper). 
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 

 
Els motius d’inclusió d’aquest espai dins el catàleg són varis. En primer lloc, es situa 
en una zona estratègica pel manteniment de la connectivitat ecològica entre els 
espais del PEIN de la serra de Milany-Sta. Magdalena i Puigsacalm- Bellmunt i el 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. I en segon lloc, esdevé un dels 
pocs espais oberts que hi ha entre la gran matriu forestal que conforma la 
Serralada Transversal. Així doncs, l’espai és clau per a la conservació de la 
biodiversitat natural. Tanmateix també, l’espai conforma una conca visual 
perfectament definida i de gran bellesa, ja que es manté un equilibri entre el 
paisatge agrícola i l’entorn muntanyós, aspecte cada vegada més escàs a les 
comarques gironines. Finalment, cal també considerar com a motiu la presència 
d’hàbitats d’interès comunitari, algun d’ells considerats prioritaris, i d’espècies 
protegides per la legislació vigent.  
 

Qualificació urbanística: 

 

 

Riudaura 

 

• Sòl no urbanitzable 
 



 

 

 Agrícola protegit, Clau 21 b 
 Forestal protegit, Clau 22 
 Prats i Pastures, Clau 23 
 Ecològic - Paisatgístic, Clau 24 a, b i c 

 

Construccions existents: 

 
L’espai alberga nombrosos masos i granges, com també algunes construccions 
residencials de dubtosa qualitat arquitectònica. Destaca l’Hostal de la Corda per la 
seva significació històrica lligada a la fi de la tercera carlinada.   

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

 
L’espai presenta un molt bon estat de conservació. Entre els principals impactes cal 
esmentar la presència d’una línia elèctrica que recorre l’espai d’est a oest, i les 
plantacions de planifolis, les quals han suposat l’eliminació de la vegetació de 
ribera.  
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 

 
Caldria millorar l’estat actual de la riera de Riudaura. Per tant, es recomana establir 
mesures de protecció, especialment pel que fa a la vegetació de ribera, impedint la 
seva substitució per plantacions. Finalment, també caldria evitar la transformació 
dels sòls agrícoles i forestals per usos aliens a aquestes activitats, com seria la 
construcció de sòl residencial i, sobretot, industrial.  
 

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

 
 

a) Una bona eina per millorar i conservar el territori, és el PEU per la protecció i 
millora de l’espai fluvial del riu Riudaura, inclòs dins el mateix POUM del 
municipi. Tot i això caldria ampliar la zona d’influència, ja que el Pla només 
regula la riera al seu pas pel nucli de Riudaura. 

 
b) Es recomana aplicar El Pla Especial per a la protecció agrària de la Vall de 

Riudaura que inclou el mateix POUM, requalificant l’espai agrari amb una 
ordenació agrària, paisatgística i ambiental adequada a les característiques 
de l’entorn. 

 
c) Seria recomanable la redacció d’un Pla especial que reconegui l’activa 

funcionalitat de l’espai com a corredor biològic entre els espais del PEIN de 
la serra de Milany-Sta. Magdalena i Puigsacalm- Bellmunt i el Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
 



 

 

d) La normativa de Riudaura no fa especificacions tècniques sobre les tanques 
dins el sòl no urbanitzable, les quals haurien de ser preferentment vives 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 se’n hauria d’admetre 
de cap tipus. 

 
 

 


