
 

 

Capçalera del Ritort i Pla de Mieres 

Codi: 144 
 

 
 

 

 

 

 
 

Superfície i municipis que es comprenen:  
 
2.317,04 ha. Mieres, Sant Aniol de Finestres i Sant Miquel de Campmajor. 
 

Delimitació: 
 
Espai forestal que engloba la capçalera del Ritort i de la riera de Mieres o de 
Merdança. Els límits venen establerts, al nord per l’eix carener que conformen el 
Puig Capell i la Roca de Migdia, i al sud pels camins del Samonta de Baix fins el 
Collvet i des del Pla de can Griver fins al turó de Sant Joan. A l’est i a l’oest els 
límits els estableix la pròpia conca hidrogràfica.  

Caracterització de l’espai: 
 
Espai agroforestal format per boscos caducifolis, pinedes i alzinars. Els primers 
venen dominats per la roureda de roure martinenc (Quercus humilis), amb algunes 
clapes de trèmols (Populus tremula) i franges d’avellanoses (Corylus avellana) que 
ressegueixen els principals cursos d’aigua. Les pinedes són abundants a les zones 
més properes al Pla, i es caracteritzen per ser de pi blanc (Pinus halepensis) amb 
garric (Quercus coccifera), i/o amb brolla de romaní (Rosmarinus officinalis) i bruc 
d’hivern (Erica arborea). Són fruit en gran mesura de repoblacions antigues. Els 
alzinars ocupen una gran extensió i hi trobem les dues variants: l’alzinar 
muntanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum) i l’alzinar litoral (Quercus ilicis 
galloprovinciale), tot i que també en determinats enclavaments es troba barrejat 
amb roures. A la zona de la Roca del Migdia apareixen diversos afloraments de roca 
calcària i cingles, amb comunitats fissurícoles i glareícoles de gran interès.  
 
Les zones arbustives, no són gaire abundants i es tracta bàsicament de bardisses 
d’esbarzer (Rubus sp.) i aranyoner (Prunus spinosa), joncedes (Aphyllantes 
monspeliensis) i prats de pastura mesòfils amb Festuca nigrescens. 



 

 

 
No passa per alt, la importància agrícola del sector. L’espai compta d’extenses 
planes agrícoles, als plans de la riera de Mieres, dedicades al conreu de cereal i 
farratges. Destaca pel seu alt valor ecològic, font de vida per a nombroses 
espècies; social, per la funció de producció d’aliments bàsics; i paisatgístic, donant 
a un espai principalment forestal, la perspectiva visual oberta i sense obstacles. 
La identitat del sector es veu reforçada per la serra d’en Gou, instal�lada al bell mig 
dels plans. 
 
L’espai inclou trams fluvials de gran vàlua ecològica, tal i com ho demostra el fet 
que alguns d’aquests hagin estat inclosos a la Xarxa Natura 2000. La riera 
Mardançà recorre el sector de nord a sud. Aquests espais es troben en major 
mesura recoberts per vernedes (Alnio-Padion), algunes d’elles amb una estructura 
molt ben conservada, tot i que també aquestes es troben barrejades amb salzedes. 
Aquestes darreres són presidides pel salze blanc (Salix alba), la sarga (Salix 
eleagnos), l’avellanosa (Corylus avellana), el freixe (Fraxinus excelsior) i l’om 
(Ulmus minor). En el sotabosc hi trobem espècies d’interès com el buixol (Anemone 
nemorosa), el lliri de neu (Galanthus nivalis),el Carex remota, l’Angelica sylvestris, 
la Lysimachia nemorum, el Doronicum pardalianches, el Ranunculus ficaria, el 
Symphitum tuberosum, el Lilium martagon, etc.  
 
La vegetació existent permet la presència d’un conjunt faunístic de notable interès, 
característic de la muntanya catalana. Entre les espècies de màxima vàlua cal 
esmentar diverses espècies d’aus com el falcó pelegrí (Falco peregrinus), l’esparver 
(Accipiter nisus), l’aligot (Buteo buteo), el falcó mostatxut (Falco subbuteo), l’astor 
(A. gentilis) o l’àguila marcenca (Circaetus gallicus); a més de la llúdriga (Lutra 
lutra) citada en diverses ocasions en el Ritort.  
 
Per últim, cal també esmentar que l’espai inclou la sureda de can Bosc, a banda 
també de diversos conjunts d’interès arquitectònic a nivell municipal i fonts de 
reconegut valor social.  
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai alberga comunitats faunístiques importants, com també hàbitats d’interès 
comunitari, alguns considerats com a prioritaris. Tanmateix també, l’espai suposa 
garantir una certa continuïtat ecològica entre la zona de Rocacorba, la Vall de Sant 
Miquel de Campmajor i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

Qualificació urbanística: 
 

Mieres 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Sòl Agrícola de valor agrícola de secà, Clau 21 a 
 Sòl de Forest de valor, Clau 22 a 
 Sòl d’Interès ecològic i paisatgístic de valor 

reconegut, Clau 24 a 
 Sòl d’Interès ecològic i paisatgístic Riberals, Clau 

24 d 



 

 

 Sistemes Equipaments 
 Sistema Serveis tècnics i ambientals 
 Sistema Hidrogràfic, Clau HI 

 
 
Sant Aniol de Finestres 

  

• Sòl no urbanitzable 
 

 Zona forestal 
 

 

Sant Miquel de Campmajor 

 

Sense planejament. 
 

 

Sant Ferriol 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Forestal 
 Agrícola 

 

Construccions existents: 
 
L’espai inclou diverses construccions, com les esglésies romàniques de Sta. Maria 
de Freixe i l’església de Sant Andreu de Ruïtlles, a més de la masia del Reixac, el 
Clascar, la Muntada, el Farigoler, Mas Pinós, Can Roure i el Bruguer entre altres.  

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai presenta un estat de conservació molt bo i no presenta amenaces 
importants. Únicament, cal esmentar com a greuges la mala estructura d’alguns 
boscos, principalment els dominats per la pineda de pi blanc (Pinus halepensis), els 
quals generen un important risc d’incendi i faciliten la seva propagació. Aquesta 
realitat és veu també agreujada pel fet que la major part dels boscos d’alzina es 
troben en procés de reconstitució, després de l’abandó de la sobreexplotació 
soferta, de manera que la majoria són de rebrot, creant una massa densa, de difícil 
accés, i lluny de la maduresa i riquesa biològica dels alzinars ben estructurats. 
L’espai és travessat per dues carreteres, la GI-524 i la GIP-5245, que representen 
els principals eixos fragmentadors del territori. 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria promoure la redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal per tal 
d’aclarir les masses forestals i reduir el risc d’incendi. També es recomana 
l’aplicació d’un Pla de prevenció d’incendis, que podria incloure un pla de 



 

 

recuperació de pastures que contempli l’obertura de clarianes i la creació de 
deveses arbrades.   
 

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 Mieres garanteix la protecció d’aquest espai. 
Tanmateix però es recomana el desenvolupament del Pla especial urbanístic 
de la serra de Finestres (PEU 2), el qual té per objecte la protecció basada 
en l’ordenació paisatgística i ambiental adequada a les seves 
característiques.  
 

b) Els municipis de Sant Miquel de Campmajor i Sant Aniol de Finestres hauran 
de preveure, tal i com especifica la normativa de Mieres, que la tala d’arbrat 
només sigui admesa quan estigui prevista als plans tècnics de gestió i 
millora forestal (PTGMF), disposi d’autorització expressa de l’Administració 
forestal, sigui conseqüència de la renovació o aprofitament agrari usual dels 
conreus o de l’aparició de la legislació en matèria de sanitat vegetal. 

 
c) En el cas de que fos necessària la creació de noves línies elèctriques d’alta 

tensió o d’antenes de comunicació radioelèctrica o de telefonia caldrà 
ordenar-les soterrades per tal de minimitzar l’impacte visual.  

 
d) Les lleres dels torrents i rieres s’haurien de protegir impedint qualsevol tipus 

d’actuació sobre la vegetació de ribera en una franja de 5 metres a partir del 
marge que delimita el llit del riu. Caldria també incloure una franja de 
protecció urbanística de 50 metres d’amplada on no es permeti cap 
edificació i només s’hi desenvolupin activitats agrícoles i forestals. 

 
e) Es recomana potenciar la ramaderia extensiva com a eina de prevenció 

d’incendis per tal de netejar el sotabosc i mantenir una estructura dels 
boscos més estructurada i en més bon estat. 

 
f) S’aconsella promoure la creació d’un pla de prevenció d’incendis, que podria 

incloure un pla de recuperació de pastures, que contempli l’obertura de 
clarianes i la creació de deveses arbrades. 
 



 

 

 

 
 


