
 

 

Vall de Sant Miquel de Capmajor 

Codi: 140 

 

 

 

 

 

 
 

 

Superfície i municipis que es comprenen:  

 
2.829,91 ha. Porqueres, Sant Miquel de Campmajor i Mieres. 

Delimitació: 

 
L’espai engloba la vall de Sant Miquel de Campmajor estructurada per la riera de 
Sant Miquel i el Ritort. Ve delimitada per diverses serres i muntanyes: la serra de 
Can Ginestar, el Serrat de l’Arn, la Serra de Pujarnol, la Serra de Portelles, el Puig 
Castellar, la Serra Mitjana i Montfalgó.  
 

Caracterització de l’espai: 

 
Es tracta d’una vall geològicament molt activa. S'hi localitzen més de 30 estanyols i 
bullidors d'origen càrstic alimentats per aigua subterrània provinent de l'Alta 
Garrotxa. Aquests, solen estar poc coberts de vegetació aquàtica que acostuma a 
ser representada per plantes helofítiques, com el canyís (Phragmites australis), la 
balca (Thypha sp.) i el jonc boval (Scirpus holoschoenus), a banda també  de 
comunitats de plantes hidròfites incloses a la directiva europea com els poblaments 
de llenties d’aigua (Lemnion minoris) i els herbassars subaquàtics (Potamogetum i 

Callitricho-Ranunculetum aquatilis). En aquelles àrees d'inundació més temporal, 
zones de surgència i d'ambients humits del fons de la vall s’hi formen aiguamolls o 
herbassars humits amb presència de jonqueres mediterrànies (Molinio-

Holoschoenion). Tanmateix, alguns d’aquests estanyols mantenen comunitats de 
bacteris del sofre, degut a la mineralització de les aigües.  
 
La xarxa fluvial, estructurada per el Ritort i la riera de Sant Miquel, presenta una 
vegetació molt ben conservada, com ara els trams presents a la serra de Portelles, 
on hi ha fragments d'avellanoses (Polysticho-Coryletum) amb trèmols (Populus 

tremula). A la resta hom també hi pot trobar la verneda (Alno-Padion), la 



 

 

freixeneda (Fraxinus angustifolia) de terra baixa i plantacions de pollancres 
(Populus × canadensis) o plàtans (Platanus x hispanica). S’hi mantene poblacions 
reduïdes de barbs (Barbus meridionalis) a les parts més baixes i a les gorgues, 
degut al caràcter estacional de la riera. Al fons de vall també s'han detectat algunes 
formacions de landes xeròfiles de bruguerola (Calluno-Genistion).  
 
Les serres i muntanyes que delimiten la vall es troben recobertes per diferents tipus 
de vegetació. Al sud, hi trobem l'alzinar muntanyenc (Quercetum mediterraneo-

montanum) i el bosc mixt d'alzines i roures (Quercetum galloprovinciale 

viburnetosum lantanae), amb un sotabosc on hi destaca el grèvol (Ilex aquifolium) i 
el boix (Buxus sempervirens). Al sector nord, hi ha una major presència de l'alzinar 
de terra baixa (Quercetum ilicis-galloprovinciale), tot i que aquest sovint també 
presenta una forta presència de repoblacions de pi blanc (Pinus halepensis) i pi roig 
(Pinus sylvestris). Al fons de la vall, entre els conreus, hi ha clapes de bosc de 
roure martinenc (Quercus humilis), de vegades amb importants poblaments de pi 
roig. Hi ha també algunes taques de bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia) o 
aranyoner (Prunus spinosa) i de landes de gòdua (Sarothamnus scoparius).  
 
Pel que fa a la fauna, els estanyols esdevenen hàbitats de gran interès. Així, a 
banda de les importants poblacions d'invertebrats aquàtics que alberguen, la 
vegetació present permet la presència d'ocells aquàtics com la polla d'aigua 
(Gallinula chloropus), a més d’esdevenir un lloc idoni per la reproducció d'amfibis. 
Entre aquests darrers, destaquen el tritó palmat (Triturus helveticus) i el tritó 
marbrat (Triturus marmoratus).  
 
La vall, també esdevé àrea de caça per diverses aus de rapinya que crien al massís 
de Rocacorba, com el falcó peregrí (Falco peregrinus), l'àguila calçada (Hieraeetus 

pennatus) o el falcó mostatxut (Falco subbuteo). Altres espècies destacades són 
l'escurçó (Vipera aspis), la bívia tres dits (Chalcides chalcides) i la papallona 
Graellsia isabelae. Entre els mamífers, cal esmentar la presència del cabirol 
(Capreolus capreolus).   
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 

 
L’espai en tot el seu conjunt presenta nombrosos valors que justifiquen la seva 
inclusió al catàleg. Així, a banda dels estanyols càrstics, inclosos la majoria a 
l'Inventari de Zones Humides de Catalunya, cal també esmentar la important 
presència d’hàbitats d’interès comunitari.  A més, l'espai està proposat com a àrea 
d'ampliació possible de l’EIN de l'Estany de Banyoles pels seus valors hidrogeològics 
tal com indica els estudis de base del Pla Especial de protecció del medi natural i 
del paisatge de l'Estany de Banyoles. 
 

Qualificació urbanística: 

 

Porqueres 

 

• Sòl no urbanitzable: 

 
- Sòl agrícola de valor, Clau 21 
- Sòl de valor forestal, Clau 22 



 

 

- Sistema viari, Clau V 
- Protecció hidrogràfica 

 

 
Mieres 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- Zona forestal de valor, 22 
- Zona d’interès ecològic i paisatgístic, 24d 

 
 
 

Sant Miquel de Campmajor 

 
Sense planejament. 

Construccions existents: 

 
L’espai exclou els nuclis de Sant Miquel i Sant Martí de Campmajor. Inclou un bon 
nombre de masos, com el Llor, Mas Corral, Mas Ferriol, el Godall, Can Guixeres, els 
Piells, a banda també de l’ermita de Ventatjol, Santa Quiteria, Sant Nazari o el 
castell de Falgons.  
 

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

 
Els estanyols de Sant Miquel pertanyen al mateix sistema hidrogeològic que 
l'Estany de Banyoles i per tant la seva exclusió del PEIN i inclusió a l'Inventari de 
Zones Humides de Catalunya no garanteix la seva conservació segons els valors 
ecològics que alberga, com ho demostra el fet que molts dels estanyols es troben 
en propietat privada i alguns s’utilitzen per al reg. Tanmateix d’altres o bé, han 
estat omplerts de terra i són conreats o bé, han patit intents de soterrament. A 
més, la contaminació dels aqüífers per l'abocament de purins i la manca d’una 
xarxa de sanejament també els afecta, ja que provoca períodes d’eutrofització i 
fenòmens d'anòxia. En aquest sentit, cal també tenir en compte que la 
sobreexplotació de l'aqüífer sovint implica una baixada del seu nivell freàtic. El fet 
que aquests es situïn en una cota més elevada que la conca de l'Estany de 
Banyoles, provoca que pateixin períodes d'assecament i canvis bruscos de nivell, 
suposant greus impactes sobre l’ecologia d’aquesta zona. Cal també esmentar que 
la degradació d’aquests espais també ve provocada perquè molts propietaris han 
delimitat els estanyols per tanques, restringint l'accés públic o també els han 
utilitzat per abocar-hi deixalles.  
 
Finalment, cal també esmentar que el municipi de Sant Miquel de Campmajor no té 
encara amb cap figura de planejament urbanístic, fet que provoca que els estanyols 
no tinguin una figura específica de protecció adequada i adient a llurs 
característiques ecològiques.  



 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 

 
Per a la correcta gestió i conservació dels estanyols caldria incloure aquest espai al 
futur parc natural de la conca lacustre de Banyoles, tal i com preveu l'estudi de 
base de l’EIN de l'Estany de Banyoles. En aquest mateix sentit i segons la viabilitat 
d’aquesta proposta, caldria també establir una protecció a nivell urbanístic incloent 
les zones humides dins un catàleg d’elements i espais d’interès natural i paisatgístic 
municipal, tal i com assenyala la LU. Així, a banda d’elaborar un inventari dels 
brolladors i estanyols que hi ha a la vall, cal fixar un marge de protecció i regular 
els seus aprofitaments i usos, tot controlant les extraccions excessives d'aigua i 
garantint el manteniment de la seva qualitat. 
 
La presència d’aquests ambients també hauria de permetre dissenyar una 
campanya d'informació sobre el valor social i natural d’aquests espai. Aquesta 
campanya podria incloure itineraris de visita a alguns estanyols de forma 
controlada. Finalment, caldria també elaborar un pla de gestió de residus ramaders 
i evitar l’aparició de noves granges, així com controlar la contaminació difusa 
derivada de la manca de xarxa de sanejament.  
 

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

 
 

a) Caldria incloure aquest espai al futur parc natural de la conca lacustre de 
Banyoles, tal i com preveu l'estudi de base de l’EIN de l'Estany de Banyoles, 
o en menor mesura dins el PEIN. 
 

b) Es proposa iniciar una campanya d’informació sobre el valor social i natural 
dels brolladors i estanyols d’aquest espai.  

 
c) Caldria incloure les zones humides dins un catàleg d’elements i espais 

d’interès natural i paisatgístic municipal i elaborar un inventari dels 
estanyols i brolladors presents a la zona, delimitar-ne un marge de protecció 
de 50 metres de radi i regular els usos i extraccions, tot garantint la seva 
qualitat. 

 
d) Es prioritari la redacció d’una normativa urbanística pel municipi de Sant 

Miquel de Campmajor, que concedeixi protecció al medi físic i biòtic per tal 
de preservar l’estructura natural i específicament donar protecció al 
estanyols i brolladors presents. 
 

e) Tal com indica el planejament de Porqueres, només s’haurien d’admetre 
noves construccions ramaderes en sòl no urbanitzable, per un ús ramader 
extensiu basada en animals no estabulats. 

 
f) Caldria elabora un Pla de gestió de residus ramaders i evitar l’aparició de 

noves granges, així com controlar la contaminació difusa derivada de la 
manca de xarxa de sanejament. 
 



 

 

g) Dins la franja de 5 metres a banda i banda de la llera del riu, no s’hauria de 
permetre cap tipus d’actuació que pogués alterar o malmetre el bosc de 
ribera. En seria un exemple la substitució de la vegetació riberal per 
plantacions de planifolis, com pollancres o plàtans. En una franja de 50 
metres a ambdós costats de riera només s’hi haurien de permetre els usos 
agrícoles i forestals. 
 
 

 


