
 

 

Conca del riu Borró i de la riera de Buaranc 

Codi: 143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Superfície i municipis que es comprenen:  
 
1.354,18 ha. Sales de Llierca, Sant Ferriol, Beuda i Besalú.  

Delimitació: 
 
Espai forestal que engloba bona part de la conca hidrogràfica del riu Borró i de la 
riera de Buaranc que no es troben dins l’EIN de l’Alta Garrotxa.  

Caracterització de l’espai: 
 
En els vessants obacs i en indrets amb sòl profund i humits hi domina l’alzinar 
litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale), mentre que ens els indrets situats a solell 
aquest deixa pas al bosc aciculifoli. Aquest darrer es caracteritza per ser format per 
la pineda de pi roig (Pinus sylvestris) i la pineda de pi blanc (Pinus halepensis) amb 
espècies pròpies de la brolla calcícola de romaní (Rosmarino-Lithospermetum). 
També apareixen diverses comunitats herbàcies, essent els fenassars 
(Brachypodium phoenicoides, Foeniculum vulgare, Scabiosa atropurpurea, Dactylys 

glomerata...) i les joncedes (Aphyllantion) les més usuals.   
 
Els principals valors de l’espai rauen en els cursos fluvials del riu Borró i de la riera 
de Buaranc. Ambdues presenten bones mostres de bosquines de sarga (Saponario-
Salicetum purpureae) i en menor mesura de verneda (Lamio-Alnetum glutinosae) 
amb salze blanc (Salix alba) i om (Ulmus minor). En els trams d’aigües lentes 
apareixen comunitats d’helòfits, com el creixenar típic (Apietum nodiflori) amb 
gram d’aigua (Paspalum distichum). Diversos trams però es troben força degradats 
essent les comunitats amb espècies nitròfiles i oportunistes (Urtica dioica, Solanum 

nigrum, Aster pilosus, Gallium sp., etc.) i les bardisses (Rubus ulmifolius), les més 
comunes.  
 



 

 

Pel que fa a la flora, destaca la presència d’espècies protegides i d’endemismes del 
nord-est ibèric, com ara el Carex remota, l’Erysum grandiflorum subsp. ollisparsum 

o el Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa. 
 
En aquest espai hi abunden espècies com ara el rossinyol (Luscinia megarhynchos), 
el raspinell (Certhia brachydactyla), el pica-soques blau (Sitta europaea), el cucut 
(Cuculus canorus), el gamarús (Strix aluco), el cargolet (Troglodytes troglodytes), 
el mosquiter pàl�lid (Phylloscopus bonelli), el mussol banyut (Asio otus), l’oriol 
(Oriolus oriolus), el blauet (Alcedo athis), l’alosa (Alauda arvensis), el pinsà comú 
(Fringilla coelebs), el xoriguer (Falco tinnunculus), entre altres; a més de diverses 
espècies de còrvids.  
 
Els rèptils característics d'aquests ambients boscosos són el llangardaix verd 
(Lacerta bilineata) i la serp d'Esculapi (Elaphe longissima); mentre que entre els 
mamífers destaca, a banda del senglar (Sus scrofa), l'eriçó comú (Erinaceus 
europaeus), el talpó roig (Clethriomys glareolus), el talpó muntanyenc (Microtus 
agrestis) i el liró gris (Glis glis).   
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai presenta un gran interès com a connector ecològic entre l’EIN de l’Alta 
Garrotxa i La Miana. El fet d’incloure dos cursos fluvials orientats de nord a sud i 
amb un estat de conservació força bo permeten garantir una continuïtat ecològica 
entre aquests dos grans espais naturals, greument alterada per l’efecte barrera que 
suposa l’A-26. A més a més, l’espai inclou hàbitats d’interès comunitari, alguns 
d’ells considerats de prioritaris i diverses especies de flora i de fauna protegides.  

 

Qualificació urbanística: 
 

Sales de Llierca 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 

Sant Ferriol 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Forestal 
 Rústec 

 

Beuda 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 

Besalú 

 

• Sòl no urbanitzable 



 

 

 

 Especial protecció valor forestal i paisatgístic, 
Clau F 

 Especial protecció valor agrícola i paisatgístic, 
Clau A 

 

Construccions existents: 
 
L’espai inclou diversos masos aïllats com la Campassa, can Oms de Guixans, can 
Vila o Gircós.  
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai presenta un estat de conservació molt bo. Cal destacar únicament com a 
aspectes negatius el mal estat de conservació de la majoria de les pinedes de pi 
blanc (Pinus halepensis) i algunes pertorbacions puntuals de la vegetació de ribera, 
com la tala indiscriminada en alguns trams. Finalment, cal també considerar la 
presència de banyistes, en alguns períodes molt intensa, que està provocant 
evidents signes de degradació dels sistemes riparis.  

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Únicament es recomana d’una banda, l’aplicació de Plans Tècnics de Gestió i Millora 
Forestal que tinguin per objectiu la millora de les masses forestals i de l’altra, 
establir mesures de protecció per tal de salvaguardar la vegetació de ribera 
existent. En aquest mateix sentit, també es recomana regular i controlar l’ús públic 
a les zones amb gorgues i de bany, ja que l’estat de degradació comença a ser 
important.  
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
 
a) Caldria que els municipis de Sales de Llierca, Sant Ferriol i Beuda 

desenvolupessin una normativa més acurada per tal de protegir 
específicament el sòl no urbanitzable, dotant el territori de claus específiques 
de preservació del sòl agrícola i forestal. 
 

b) S’hauria de respectar íntegrament una franja de 5 metres d’amplada, a 
partir del marge que delimita el llit del riu on no es permeti cap tipus 
d’alteració del bosc de ribera; i una franja de 50 metres on no es permeti 
cap tipus de construcció. 
 

c) Es recomana regular l’ús públic a les zones amb gorgs i de bany. 



 

 

 

d) L’aprofitament dels productes forestals es realitzarà tal com indica la 
normativa del municipi de Sant Ferriol, dins dels límits que permeten els 
interessos de la seva conservació i millora, d’acord amb la llei 6/88, forestal 
de Catalunya. La repoblació forestal s’hauria de portar a terme amb espècies 
pròpies de la zona i caldria no permetre la plantació intensiva d’espècies que 
puguin alterar l’equilibri ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones. 

 
e) Caldria limitar la implantació de noves explotacions agropecuàries de 

manera que únicament es permetin ampliacions fins a un 20%, sempre i 
quan aquestes estiguin per sota de les 200 Unitats Ramaderes.  

 
f) Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que 

es garanteixi la permeabilitat per la fauna. Es recomana que en sòl agrícola 
no s’admetin tanques cinegètiques i es limiti a filats longitudinals, tanques 
de fusta o vegetals. En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

 
g) De manera general en tot l’espai no s’haurien de permetre activitats 

extractives. En aquest sentit caldria que els 4 municipis modifiquessin els 
seus planejaments per evitar la implantació d’aquest tipus d’activitats. 

 

 

 

 


