
 

 

Vall d’en Bas 

Codi: 153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superfície i municipis que es comprenen:  

 
3.980,95 ha. Riudaura, les Preses i la Vall d’en Bas. 

 

Delimitació: 

 
L’espai queda delimitat a l’oest per els espais del PEIN del Collsacabra i Serres de 
Milany, Santa Magdalena i Puigsacalm – Bellmunt, al sud i a l’est pel Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG) i al nord, per la vall de Riudaura. 
S’exclouen els diferents nuclis urbans (Les Preses, Joanetes, els Hostalets, el Mallol, 
etc.). 

Caracterització de l’espai: 

 
Extens i valuós espai agrícola situat entre grans àrees forestals de gran interès 
biogeogràfic. Es tracta d’una plana estructurada principalment pel riu Fluvià, tot i 
que també prenen importància dos dels seus principals afluents de capçalera: el 
Gurn i la riera de Joanetes. L’espai esdevé el principal centre d’activitat agrícola i 
ramader de la Garrotxa. Es caracteritza, d’una banda per la concentració 
parcel�laria realitzada a finals dels anys 60, la qual ha provocat un paisatge 
reticular amb parcel�les de mides molt semblants dedicades als conreus de blat de 
moro i farratges i de l’altra, per una forta especialització en els sectors boví i porcí. 
Aquesta última característica ha provocat la presència de granges i també de 
diverses zones de pastura.  
 
L’espai també inclou els contraforts de les muntanyes que tanquen aquest espai a 
mode d’amfiteatre. Aquests es presenten recoberts pel bosc caducifoli afavorit per 
una alta pluviositat. Es tracta principalment de rouredes de roure martinenc 
(Quercus humilis), avellanoses (Corylus avellana), castanyedes (Castanea sativa). 
Fagedes (Fagus sylvatica), nogueres (Juglans regia), blades (Acer campestre), 



 

 

aurons (Acer monspesulanum), rodals de roures de fulla gran (Quercus petraea), i 
de roure pènol (Quercus robur), freixes (Fraxinus excelsior) i oms (Ulmus minor). 
Hi ha sectors però, on l’alzinar muntanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum) 
és també dominant, sobretot en vessants situats al solell. També apareix el bosc 
mixt d’alzines i roures martinencs, a més de pinedes de pi roig (Pinus sylvestris). 
Aquesta darrera va ser afavorida per a la producció de fusta.  
 
La vegetació de ribera ve formada per la verneda (Lamio-Alnetum glutinosae) tot i 
que la salzeda (Saponario-Salicetum purpureae), esdevé força estesa. En els 
indrets més humanitzats, aquestes comunitats forestals de ribera són sovint 
substituïdes per pollancredes (Populus nigra), plantacions de plàtans (Platanus x 

hybrida) i acàcies, empobrint i atomitzant substancialment les comunitats vegetals 
riberenques.  
 
Entre la flora, podríem esmentar un gran nombre d’espècies d’interès, com per 
exemple l’Anemone nemorosa, l’Anemone ranunculoides, la Moehringia muscosa, la 
Campanula speciosa, la Barlia Robertiana, la Satureja grandiflora, el Galanthus 

nivalis, el Lilium martagon, entre altres.    
 
La fauna present és molt variada i destaquen tant espècies d’ambients forestals, 
com espècies pròpies d’ambients agrícoles. Així, destaquen diverses espècies de 
mamífers com 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: l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), el 
falcó mostatxut (Falco subbuteo), l’aligot (Buteo buteo), l’esparver (Accipiter 

nisus), l’aligot vesper (Pernis apivorus), entre altres. A més de la presència d’ocells 
insectívors com el pica-soques blau (Sitta europea) i de la mallerenga d’aigua 
(Parus palustris) apareixen altres espècies lligades a les pastures, com la piula dels 
arbres (Anthus trivialis) o l’escorxador (Lanius collurio).  
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 

 
Els motius d’inclusió d’aquest espai dins el catàleg són varis. Entre aquests cal 
destacar que es tracta d’un dels espais més rics paisatgísticament i culturalment de 
les comarques gironines, a banda també de considerar-se un dels territoris que 
alberga els millors sòls agrícoles de tot Catalunya. Tanmateix també, l’espai es 
situa en una zona estratègica pel manteniment la connectivitat ecològica entre els 
espais del PEIN de la serra de Milany-Sta. Magdalena i Puigsacalm- Bellmunt i el 
PNZVG, a més d’esdevenir un dels pocs espais oberts de dimensions importants 
situat dins d’un àmbit eminentment forestal, com és el de la Serralada Transversal. 
Finalment, cal considerar la presència de diversos valors naturals, com ho 
demostren els diferents tipus d’hàbitats d’interès comunitari i d’espècies protegides 
per la legislació vigent.  
 

Qualificació urbanística: 

 

Riudaura 

 

• Sòl no urbanitzable 
 



 

 

 Agrícola protegit, Clau 21 b 
 Forestal protegit, Clau 22 

Les Preses 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Reserva agrícola d’interès paisatgístic especial 
 

 
La Vall d’en Bas 

 
• Sòl no urbanitzable 

 
 Agrícola de valor, Clau 21 a 
 Forestal de valor, Clau 22 
 Prats i Pastures, Clau 23 
 Interès ecològic i paisatgístic, Clau 24  

 

Construccions existents: 

 
L’espai alberga nombrosos masos i granges, a banda de diverses construccions 
residencials de dubtosa qualitat arquitectònica i poc integrades. Entre les 
edificacions d’especial valor cal esmentar els diversos masos i molins (alguns d’ells 
amb un excel�lent estat de conservació), les construccions religioses (Sant Quintí, 
Sant Simplici i la capella de Massegur); i diversos veïnats com el Mallol o els 
Hostalets.  

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

 
La seva condició d’espai planer i la intensificació de l’activitat agrícola i ramadera ha 
provocat la presència de diversos impactes. De manera específica aquests són: la 
contaminació dels aqüífers per nitrats provinents de fonts agrícoles i ramaderes; 
l’eliminació dels marges dels camps, fet que provoca que la matriu agrícola sigui 
menys permeable com a connector biològic, a més de disminuir la funcionalitat 
d’aquests elements com a filtre i fixadors d’adobs, fertilitzants i pesticides aplicats 
als conreus; la substitució del bosc de ribera per plantacions de pollancres i 
plàtans; i finalment i com a generadors dels principals efectes negatius, la 
presència de diverses carreteres.  
 
En aquest sentit, cal esmentar l’actual C-153, la qual genera una important 
fragmentació sobretot a la zona de les Preses, aspecte que es veu accentuat per el 
creixement industrial a banda i banda; les carreteres de la parcel�laria, sobretot 
aquells trams que alberguen un major trànsit i on s’hi ha observat l’atropellament 
de rosegadors i petits carnívors; i la construcció de l’eix Vic-Olot per Bracons, el 
qual provoca en aquests moments un important impacte a nivell paisatgístic, que es 
pot veure agreujat si l’alternativa escollida és la de creuar la plana en comptes de 
fer-la transcorre per la serra de Marboleny mitjançant un túnel.  



 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 

 
Es considera convenient evitar la construcció de noves granges, i aplicar i estendre 
un codi de bones pràctiques agrícoles i ramaderes que tingui en compte aquest fet, 
i també la importància de mantenir els marges arbrats i arbustius, i de respectar la 
vegetació de ribera. Tanmateix també, seria adequat desenvolupar un Pla especial 
amb la finalitat d’establir un parc agrari que eviti la destrucció de l’actual estructura 
paisatgística i agronòmica de l’espai. Finalment, caldria aplicar i establir un 
seguiment de les mesures correctores que s’han d’adoptar en el tram de l’eix Vic-
Olot que es troba mig construït, adoptar l’opció de transcorre per sota la serra de 
Marboleny i evitar el creixement urbanístic al voltant d’aquesta via. 
 

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

 
 
a) Es considera convenient evitar la construcció de noves granges, i aplicar i 

estendre un codi de bones pràctiques agrícoles i ramaderes, potenciant 
l’agroecologia. 
 

b) L’obertura de pistes hauria d’estar condicionada a llicència municipal. I al 
marge de les prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada 
d’aquests mai no hauria de superar els 3 metres i el seu ús ser el propi de 
l’activitat forestal o agrícola. 

 
c) A l’espai fluvial, els 5 primers metres a banda i banda del cursos fluvials 

haurien de restar lliures de qualsevol actuació sobre el bosc de ribera. 
També caldria establir una franja de 50 metres no es permeti cap 
construcció. Es proposa que només s’hi puguin desenvolupar usos agrícoles 
i/o forestals. Les repoblacions s’haurien de fer amb espècies autòctones, 
pròpies de la vegetació riberal, i no emprar-se espècies invasives que puguin 
alterar les poblacions naturals.  

 
d) S’hauria de valorar i recuperar els marges dels camps, els quals actuen com 

a connectors biològics, a més de funcionar com a filtre i fixadors d’adobs, 
fertilitzants i pesticides aplicats als conreus. 

 
e) Seria adequat desenvolupar un Pla especial amb la finalitat d’establir un parc 

agrari que eviti la destrucció de l’actual estructura paisatgística i agronòmica 
de l’espai. 

 
f) Caldria aplicar i establir un seguiment de les mesures correctores que s’han 

d’adoptar en el tram de l’eix Vic-Olot i redactar una normativa que eviti el 
creixement urbanístic al voltant d’aquesta via. 

 



 

 

 


