
 

 

Contraforts meridionals de l’Alta Garrotxa 

Codi: 155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Superfície i municipis que es comprenen:  

 
1.236,72 ha. Montagut, Tortellà i Sales de Llierca. 

 

Delimitació: 

 
Espai situat al límit sud de l’EIN de l’Alta Garrotxa i que engloba els terrenys situats 
entre aquest EIN, la urbanització de la Cometa i el nucli Sales de Llierca.  
 

Caracterització de l’espai: 

 
Espai forestal dominat per l’alzinar litoral (Quercus ilicis galloprovinciale) i de 
muntanya (Quercetum mediterraneo-montanum), a més de pinedes de pi blanc 
(Pinus halepensis) i de pi pinyoner (Pinus pinea). Altrament també i en menor 
mesura, apareix el bosc mixt d’alzines i roures (Quercus humilis). Les zones amb 
un grau de degradació major es troben recobertes per la brolla calcícola de romaní 
(Rosmarinus officinalis) amb pins. Hom també hi troba la joncenda (Aphyllanthion) i 
el fenassar (Brachypodium phoenicoides).  
 
Tot i el domini de l’espai forestal també apareixen conreus de cereals en règim de 
secà. Aquests prenen especial interès ja que complementen el sistema forestal 
arbrat que conmforma l’Alta Garrotxa, esdevenint clau per determinades espècies 
d’aus que els utilitzen com a àrees de caça. Entre aquestes, cal destacar: l’aligot 
comú (Buteo buteo), l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), l’àguila calçada 
(Hieratus pennatus), l’astor (Accipiter gentilis), l’àguila cuabarrada (Hieratus 
fasciatus), l’esparver (Accipiter nisus), el xoriguer (Falco tinnunculus), etc. Altres 
ocells presents són l’oriol (Oriolus oriolus) localitzat al Clot de l’Infern, el gamarús 
(Strix aluco), el gaig (Garrulus glandarius), el picot verd (Picus viridis), el mussol 



 

 

comú (Atene noctua), el xot (Otus socps), l’óliba (Tyto alba), la piula dels arbres 
(Anthus trivialis), l’escorxador (Lanius collurio), entre altres.  
 
Pel que fa als mamífers cal esmentar la importància de les muntanyes circumdants 
com a hàbitat. Entre les espècies més freqüents i interessants, cal esmentar el 
teixó (Meles meles), el gat mesquer (Genetta genetta), la musaranya menuda 
(Sorex minutus), el talpó roig (Clethrionomys glareolus), el liró gris (Glis glis), la 
rata cellarda (Eliomys quercinus), la musaranya cua-quadrada (Sorex araneus) o la 
mostela (Mustela nivalis).  
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 

 
L’espai conforma una àrea d’amortiment per l’EIN de l’Alta Garrotxa, a banda 
d’albergar hàbitats d’interès comunitari i espècies protegides per la legislació 
vigent. Tanmateix, cal també esmentar que la presència d’espais oberts esdevé un 
complement important per l’EIN de l’Alta Garrotxa, ja que d’aquests espais 
agrícoles en depenen en bona part diverses espècies que hi nidifiquen. 
 

Qualificació urbanística: 

 
Montagut  
 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Agrícola, Clau A i B 
 Forestal 
 Zona d’Interès Paisatgístic 

 
Tortellà 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Agrícola 
 Forestal 
 Rústec 

 
Sales de Llierca 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Espais Agrícola 
 Espai Forestal 

 

Construccions existents: 

 
L’espai inclou diverses construccions històrico-arquitectòniques d’interès, com per 
exemple el castell de Montagut, el castell de Sales o l’ermita de Santa Maria de 
Bellpuig, a banda també de diversos masos com Malleu, Can Guixeres, Can Maso, 



 

 

Can Vinyoles, entre altres. Finalment cal també senyalar que per l’espai hi 
transcorre un tram del sender de gran recorregut GR-1.  
 

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

 
L’espai presenta un bon estat de conservació tot i que majoritàriament més de la 
meitat de la superfície forestal arbrada presenta una estructura força dolenta. En 
efecte, el fet que s’hagin abandonat les pràctiques silvícoles ha generat que molts 
d’aquests boscos entrin en les successives fases de recuperació, fet que comporta, 
en molts casos, una important densitat de peus arboris i de biomassa acumulada, 
augmentant també el risc d’incendi.  
 
Com a impactes puntuals cal esmentar la presència de tres activitats extractives, 
dues dedicades a l’extracció de guixos i la restant d’àrids. Aquestes a banda dels 
impactes visuals i sobre els sistemes naturals, també generen un important volum 
de trànsit, sobretot de vehicles pesants, amb les molèsties sobre les persones i la 
fauna.   
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 

 
En l’espai forestal i en especial a les masses mixtes d’alzina i pi blanc, caldria 
incentivar i aplicar PTGMF i PSGF, i a més elaborar un Pla de prevenció d’incendis 
conjunt amb l’EIN de l’Alta Garrotxa. Tanmateix també, caldria que el futur Pla 
especial de protecció de l’EIN reconegui aquest espai com a franja d’amortiment i 
per tant en reguli els usos permesos en relació amb aquesta funcionalitat. 
Finalment, respecte a les activitats extractives caldria l’establiment de mesures per 
minimitzar el seu impacte, assegurar la seva restauració i, degut als valors de l’EIN, 
no permetre la seva ampliació.  
 

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

 
 

a) Caldria establir mesures de minimització de l’impacte visual de les 
extractives presents a la zona, assegurar la seva restauració i no permetre 
l’ampliació. 
 

b) El municipi de Tortellà no fixa limitacions d’ocupació o de volum de les 
edificacions agrícoles. Es proposa que s’hauria de fixar un màxim d’ampliació 
del 20% i sempre que aquestes estiguin per sota de les 200 Unitats 
Ramaderes. 

 
c) En l’espai forestal i en especial a les masses mixtes d’alzina i pi blanc, 

caldria incentivar i aplicar PTGMF i PSGF, per tal de millorar l’estructura de 
les masses boscoses. 
 



 

 

d) L’obertura de noves pistes hauria d’anar lligat únicament a un ús forestal 
amb la llicència municipal corresponent i en cap cas hauria de superar 
l’amplada de 3 metres. 

 
e) En cap cas no s’hauria de permetre noves edificacions en sòl no urbanitzable 

de caràcter unifamiliar i desvinculades del món agrari, aspecte que s’hauria 
de modificar en el planejament de Sales de Llierca. 

 
f) Seria recomanable que el futur Pla especial de protecció de l’EIN de l’Alta 

Garrotxa, reconegui l’espai com a franja d’amortiment i es regulessin els 
usos segons els objectius de preservació d’aquest. 

 
g) Caldria elaborar un Pla de prevenció d’incendis conjuntament amb l’Alta 

Garrotxa. 
 
h) Les tanques, tal com indica el planejament de Sales de Llierca, seran 

preferentment vives (arbustives o arbrades denses) i, en cas de 
impossibilitat, podran ser d’obra massissa fins a 0,40 metres i de reixat 
metàl�lic fins a 1,80 metres. En sòl forestal no s’haurien de permetre 
tanques de cap tipus, excepte les de naturalesa vegetal.  

 

 

 
 


