
 

 

Riera de Faitús 

Codi: 183 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
73,86 ha. Llanars. 
 
Delimitació: 
 

L’espai complementa el puig de les Agudes, puig Sistra i puig Moscòs, de manera 
que així engloba quasi tota la conca d’aquest torrent. El límit ressegueix ambdós 
marges del riu amb una amplada d’uns 20 m a banda i banda pujant pel torrent del 
Griu i el torrent de les Queroses, fins a uns 1.300 m d’altitud. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
L’espai ressegueix la riera de Faitús. El seu curs modela els materials cambro-
ordovicians, constituïts sobretot per esquistos de baix grau de metamorfisme amb 
intercalacions de calcàries, dolomies i marbres. 
 
La verneda muntanyenca (Equiseto hyemalis-Alnetum glutinosae) forma un bosc en 
galeria que continua més enllà de la riera amb freixenedes (Brachypodio sylvatici-
Fraxinetum excelsioris), amb una presència important de til�lers (Tilia sp.) i omes 
(Ulmus glabra) que arriben a formar un petit bosquet. També engloba alguns prats 
de dall (Arrhenatherion).  
 
Aquesta vegetació constitueix l’hàbitat idoni per a la presència de la llúdriga  (Lutra 
lutra) i aixopluga una petita població d’almesquera (Galemys pyrenaicus). També hi 
és present la merla d’aigua (Cinclus cinclus), la cuereta torrentera (Motacilla 
cinerea), el picot garser gros (Dendrocopus major) i el pinsà borroner (Pyrrhula 
pyrrhula). A més, aquesta riera constitueix una zona de reserva genètica de  la 
truita del país (Salmo trutta fario). 
 



 

 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Aquesta riera, anomenada també riberal de Faitús, presenta unes característiques 
naturals que van permetre el manteniment de les últimes poblacions de llúdriga del 
Ripollès. Actualment hi ha moltes possibilitats de tornar a repoblar-la mercès a 
l’expansió que aquesta espècie està tenint arran del projecte de reintroducció fet 
als Aiguamolls de l’Empordà. També hi ha una petita població de l’almesquera, i 
moltes altres espècies d’interès. 
 
Qualificació urbanística: 
 

Llanars 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Àmbit dels nuclis rurals d’Espinalba i Faitús, Clau 
11 
- Zona agrícola, Clau 12 
- Zona forestal i de muntanya, Clau 13 
 

 
Construccions existents:  
 
Únicament hi trobem el Molí d’en Nenó. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’actual carretera que puja a Faitús ha afectat en algun tram el bosc de ribera. 
També hi ha pressió ramadera, que afecta a les aigües per la presència de nitrats. 
Sobretot, en el tram final, la creixent demanda de terrenys per urbanitzar estan 
aïllant la riera del riu Ter. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Cal recuperar el bosc de ribera i permetre una connexió fluvial continuada. També 
caldria evitar l’abocament d’aigües residuals tant de granges i cases de pagès com 
del nucli de Faitús. També caldria regular urbanísticament el fort creixement que ha 
tingut el nucli de Llanars, tot promovent una major sensibilitat per la conservació 
dels valors naturals de l’entorn. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) L’actual planejament de Llanars no contempla cap tipus de protecció dels 
cursos fluvials. En aquest sentit es recomana establir una franja de 5 metres 
a banda i banda de la riera de Faitús on no hi sigui permesa cap tipus 
d’actuació i fins a 50 metres on només hi siguin permeses les activitats 
agrícoles i ramaderes. 
 



 

 

b) Caldria establir criteris d’urbanització sostenibles en el planejament general 
de Llanars, per tal de limitar el creixement urbanístic que ha sofert el 
territori de Faitús en els darrers anys, en detriment de la qualitat 
paisatgística i natural del sector. 
 

c) Es recomana instar de forma urgent a l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) 
per tal de garantir un sistema de depuració d’aigües eficient, amb la intenció 
de solucionar els abocaments directes que es produeixen a la riera de Faitús 
per part de granges i particulars. 
 

d) Es recomana iniciar un procés de millora de l’estat ecològic de la riera a 
partir d’un Pla Especial Fluvial, tant a nivell de qualitat de les aigües, com a 
nivell de recuperació del bosc de riber adjacent. 
 

e) És convenient no permetre la instal�lació de noves construccions dins el 
sector delimitat, per tal de garantir l’estabilitat de la riera de Faitús. 
 

 


