
 

 

Pla d’Usall 
 
Codi: 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
168,315 ha. Porqueres, Banyoles i Serinyà. 
 

Delimitació: 
 
L’espai engloba la zona agrícola coneguda com el Pla d’Usall i que resta entre 
l’espai delimitat pel PEIN de l’Estany de Banyoles i la carretera C-66. 

 
Caracterització de l’espai: 
 
Espai agrícola destinat a conreus de secà que permet establir una certa continuïtat 
ecològica entre l’estany d’Espolla i el de Banyoles, ambdós inclosos al PEIN.  
 
Tot i que els conreus esdevenen l’ús del sòl dominant, aquest àrea també es 
caracteritza per la presència de diferents retalls forestals, com el Bosc d’en Ramió i 
el d’Usall, els quals venen dominats per l’alzinar (Quercetum ilicis galloprovinciale), 
excepte la pineda de pi blanc (Pinus halepensis) del Mirador de la Creu i del turó de 
Lió, i per l’existència de diverses surgències d’aigua i brolladors, lligats a la 
dinàmica hidrogeològica  de la conca lacustre de Banyoles. 
 
Tanmateix, la meitat meridional de l’espai té un elevat interès geològic i forma part 
de l’inventari de zones d’interès geològic de Catalunya sota el nom de Geozona de 
la conca lacustre de Banyoles.  
 
L’espai també presenta un important component periurbà, degut a la presència de 
diverses edificacions residencials, industries i explotacions agrícoles.  

 
 
 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
El motiu que avala la inclusió d’aquest espai al catàleg és la important funcionalitat 
com a connector ecològic entre dos espais amb un alt grau d’afinitat natural i 
incloses al PEIN. Tanmateix l’espai també inclou diversos valors com és el geològic i 
hidrogeològic i, per la presència d’hàbitats d’interès comunitari com les taques 
d’alzinar, les quals en la matriu on s’insereixen, esdevenen un important refugi per 
la fauna de la zona. 

 
Qualificació urbanística: 
 
Porqueres 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

- sòl agrícola de valor (21) 
- sòl forestal de valor (22) 
- d’interès ecològic i paisatgístic - agrícola (24a) 
- d’interès ecològic i paisatgístic – forestal (24f) 
- protecció de camins 
- protecció hidrogràfica 

 
Serinyà 
 

• Sòl no urbanitzable:  

 

- agrícola (8a) 

 

Banyoles 

 

• Sòl no urbanitzable:  

 

- zona de Protecció Agrícola (N.U.2.) 
- zona de Protecció Forestal i Paisatgística 
(N.U.3.)  
- zona Rústica (N.U.7.) 

 
Construccions existents: 
 
L’espai presenta un important nombre d’edificacions, entre les que cal destacar Can 
Tià de la Pipa, Can Ferró, Can Surroca, Can Llors, Can Mamiquels, etc. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai es troba intensament humanitzat i suporta una forta pressió urbanística 
derivada de la proximitat del nucli urbà de Banyoles i les necessitats de creixement 
de la capital comarcal. A més, la funcionalitat ecològica que potencialment ofereix 
es veu retallada per l’efecte barrera que provoca la carretera comarcal C-66, la qual 
té un elevat volum de trànsit. Finalment, cal considerar que la possibilitat de 



 

 

desdoblament d’aquesta infraestructura i la manca de passos de fauna esdevenen 
també dos aspectes negatius a l’hora de valorar la seva funcionalitat. 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
De manera urgent caldria salvaguardar aquesta àrea del creixement urbanístic de 
Banyoles i de les urbanitzacions presents a la seva limítrof. També caldria mantenir 
els usos tradicionals encara presents i en especial garantir la permeabilitat 
ecològica de la C-66 amb l’establiment de passos de fauna. Així mateix a la zones 
agrícoles caldria mantenir els diversos marges arbrats i arbustius i en especial no 
talar les masses forestals presents.  
 
Finalment i com a aspecte important, caldria per protegir de manera coherent tota 
la zona lacustre de Banyoles, la redacció d’un Pla Especial que inclogués la Vall de 
Sant Miquel de Campmajor, el Pla d'Usall-Martís i el Pla de Banyoles, i no es defugi 
d’una protecció unitària per tota aquesta àrea de gran interès natural.   
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Caldria evitar l’existència de noves construccions de qualsevol tipus (incloses 

les residencials lligades a l’explotació agrícola o forestal, les construccions 
d’utilitat pública i interès social i les lligades a les obres públiques) en tota 
l’àrea i en especial, a les zones forestals. 

 
b) Només s’haurien de permetre les ampliacions de les edificacions residencials 

actualment existents en un 20% sempre i quan vagin en relació a l’activitat 
agrària. Les activitats industrials caldria que es declaressin fora d’ús i 
haurien de restar terminantment prohibides les activitats extractives. 

 
c) Els únics usos permesos haurien de ser l’agrícola, la ramaderia extensiva i 

l’explotació forestal prèvia redacció d’un Pla de Gestió i Millora Forestal.  
 
d) La instal�lació de tanques, excepte aquelles que delimiten el pati de les 

edificacions residencials i les necessàries per el tancament de bestiar, 
haurien d’estar prohibides en tot l’espai. En ambdós casos aquestes haurien 
de ser de fusta o vegetals i amb els filats longitudinals i garantit la 
permeabilitat per a la fauna. 

 



 

 

 
   
 
 


