
 

 

Serres de Cogolls, les Encies i Siubès 

Codi: 146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superfície i municipis que es comprenen:  
 
4.358,46 ha. Mieres, Sant Aniol Finestres, les Planes d’Hostoles i Amer. 

Delimitació: 
 
Extens espai forestal situat en l’interfluvi entre el riu Brugent i la Llémena. Els límits 
els estableixen aquests dos cursos fluvials i el Parc Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa i els Cingles de St. Roc, i Sta. Brígida- La Barroca.  

Caracterització de l’espai: 
 
Espai muntanyenc format per un dens i atapeït mantell forestal i estructurat per 
diverses serres, algunes d’elles d’aspecte feréstec i imponent. La formació forestal 
més estesa és l’alzinar, el qual es presenta en les seves dues varietats: litoral 
(Quercetum ilicis galloprovinciale) i muntanyenc (Quercetum mediterraneo-
montanum). També hi són presents el bosc mixt d’alzines i roures i la roureda de 
roure martinenc (Quercus humilis). En determinats sectors apareix el bosc mixt 
d’alzines i pins, la pineda de pi blanc (Pinus halepensis), i diverses plantacions de 
coníferes, especialment de pi insigne (Pinus radiata) i pinastre (Pinus pinaster). Els 
ambients arbustius i herbacis abasten superfícies molt minses. Acostumen a ser 
formats per bardisses amb aranyoners (Prunus spinosa) o roldor (Coriaria 
myrtifolia); prats de pastura calcícoles i mesòfils dominats per Festuca nigrescens; 
joncedes (Aphyllantes monspeliensis) i garrigars (Quecetum cocciferae). Als fons de 
les valls i a les parts més baixes hi dominen els conreus herbacis de secà, tot i que 
també hi ha una notable presència de conreus de regadiu i pastures.  
 
La xarxa fluvial és  troba formada per nombrosos cursos d’aigua. Aquests sovint 
presenten un estat de conservació bo quan transcorren per la matriu forestal, 
essent la verneda (Alno-Padion) i les omedes (Ulmus minor) les comunitats més 
freqüents. Les espècies pròpies del sotabosc són el saüc (Sambucus nigra), el 
sanguinyol (Cornus sanguinea), el buixol (Anemone nemorosa), Ranunculus ficaria, 
el marcòlic (Lilium martagon), el lliri de neu (Galanthus nivalis), etc. Tanmateix 



 

 

també, molts dels cursos fluvials venen també recoberts per la salzeda (Salix sp.) i 
l’avellanosa (Corylus avellana). Aquesta darrera és dominant en aquells indrets més 
humits i ombrívols. A les zones amb conreus, la vegetació ripària ha estat 
substituïda per les plantacions de planifolis.  
 
La fauna és típicament forestal i hi abunden diverses espècies d’ocells com  el tudó 
(Columba palumbus), el gaig (Garrulus glandarius), la merla (Turdus merula), el 
pinsà comú (Fringilla coelebs), el picot garser gros (Dendrocopos major), el duc 
(Bubo bubo), l’esparver (Accipiter nisus), el falcó peregrí (Falco peregrinus), l’aligot 
(Buteo buteo), el falcó mostatxut (Falco subbuteo), l’astor (A. gentilis), l’àguila 
marcenca (Circaetus gallicus); i també de mamífers. Entre aquests darrers, cal 
esmentar la geneta (Genetta genetta), el gorjablanc (Martes foina), entre d’altres. 
En els espais fluvials destaca la presència d’amfibis i en especial el tritó pirinenc 
(Euproctus asper).  
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai alberga bones mostres dels ecosistemes forestals mediterranis i comunitats 
faunístiques importants, com també hàbitats d’interès comunitari, alguns 
considerats com a prioritaris. Tanmateix, l’espai esdevé un corredor ecològic de 
gran importància estratègica, doncs permet enllaçar el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa amb l’espai dels cingles de Sant Roc, Santa Brígida i la 
Barroca. Finalment, cal també considerar el seu interès des del punt de vista 
paisatgístic i en especial respecte als valors vinculats al patrimoni intangible i 
històric.   

Qualificació urbanística: 
 

Mieres 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

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

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

 

Sant Aniol de Finestres 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Sòl forestal 
 Sòl agrícola 
 Sòl rústec 
 Franja de protecció de carreteres i camins rurals 
 Franja de protecció de rius i rieres 
 Franja de protecció de la xarxa de transport 

elèctric 
 
 
 



 

 

Planes d’Hostoles 

 

 Reserva forestal 
 Rural tipus 1 
 Rural tipus 2 

 

 

Amer 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

Construccions existents: 
 
Aquest espai presenta una gran importància històrica, doncs, a l'època medieval 
formava la línia defensiva que separava els bisbats de Vic i de Girona i durant el 
segle XV fou escenari de la revolta organitzada pels pagesos remences, la primera 
que triomfà a Europa. Entre les diverses construccions i paratges de gran interès 
històrico-arquitectònic i cultural cal esmentar el Castell d’Hostoles, considerada la 
fortalesa de la defensa remença més insigne de la muntanya; el nucli de Cogolls i 
l’església de Sant Cristòfol; l’ermita de Sant Pelegrí; l’església de Santa Maria de les 
Encies; la capella de la Mare de Déu de Bell-lloc de Llémena; l’ermita romànica de 
Sant Cebrià; l’ermita de Vila-plana; l’ermita de Sant Miquel i Santa Maria de 
Bustins; a més d’altres masos, alguns d’ells de gran importància arquitectònica.  
 

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

 
Tot i que l’espai presenta un estat de conservació força bo, presenta diversos 
impactes i dinàmiques negatives que caldria redreçar. Entre aquestes cal destacar 
la presència de diverses plantacions de coníferes i la mala estructura d’algunes de 
les masses forestals, les quals incrementen considerablement el risc d’incendi 
forestal i no permeten una recuperació amb condicions del bosc primogènit. També 
cal senyalar que s’han obert diversos camins de muntanya que han provocat 
problemes d’erosió. Els fons de valls esdevenen les zones més humanitzades però 
encara es manté una certa harmonia entre els usos humans i els sistemes naturals. 
Únicament, la presència de diverses explotacions ramaderes de caràcter intensiu i 
poc integrades amb l’entorn, i la substitució del bosc de ribera per plantacions de 
planifolis esdevenen els trets negatius més rellevants d’aquesta zona.  
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria incentivar la redacció i aplicació de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal 
per tal de millorar l’estat d’algunes de les masses forestals, com també una major 
regulació de les diverses plantacions presents. També caldria la restauració 
d’aquelles àrees on els processos erosius són més evidents i provoquen un major 
impacte; no permetre la substitució dels boscos de ribera per plantacions de 



 

 

planifolis; establir mesures d’integració per aquelles construccions més dissonants 
amb l’entorn; i promoure un Pla de Prevenció d’incendis. 

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

 
a) El Pla especial urbanístic de la serra de Finestres (PEU2) ordena 

paisatgísticament i ambientalment l’espai, protegint els elements d’especial 
interès. En aquest sentit es recomana a Mieres, el desenvolupament 
d’aquest. 

 
b) La tala d’arbrat només hauria de ser admesa quan estigui prevista als plans 

tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i disposi d’autorització expressa 
de l’Administració forestal tal com indica la normativa de Mieres. 

 
c) La protecció de les lleres dels rius i rieres afectarà dos rangs de distàncies 

fins als 50 metres. En els 5 primers metres d’amplada a partir del marge 
que delimita el llit del riu, no s’hi hauria de permetre cap tipus d’actuació 
sobre la vegetació i en els 45 metres d’amplada restants s’hauria d’evitar 
qualsevol tipus d’edificació  

 
d) En sòl forestal no s’hauria de permetre la plantació intensiva d’espècies que 

puguin alterar l’equilibri ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones 
dels boscos de ribera o les masses forestals. 

 
e) Caldria realitzar un Pla de prevenció d’incendis per tal de minimitzar el risc a 

la zona. Aquest podria comptar amb un pla de recuperació de pastures, 
potenciant les clarianes i les espaioses deveses.  

 
f) S’hauria d’establir mesures d’integració paisatgística per les construccions 

dedicades a la ramaderia intensiva i que es troben en dissonància amb 
l’entorn. 



 

 

 
 


