
 

 

Riera de Vilardell, Bufatals 

Codi: 166 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
213,68 ha. Campdevànol, Les Llosses i Ripoll. 
 
Delimitació: 
 

El límit sud és la mateixa carretera C-26 de Ripoll a les Llosses. Agafa l’aiguabarreig 
amb la mateixa riera i segueix el marge est a uns 200 metres de la riera de 
Vilardell. Ressegueix la carena del Catllar fins al coll de Bufatals. D’allà es continua 
per la carena fins als Emprius de Bufatals. Per l’oest, el límit careneja pel marge 
dret de la riera fins a Bufatals i d’allà la carretera C-26. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
La zona ressegueix la riera del Molí de Vilardell, sobre materials eocènics, tant 
d’origen marí com continental, que l’aigua superficial ha anat esculpint, formant 
gorges i cascades, atenent a la seva resistència a l’erosió.   
 
La vegetació encara manifesta les empremtes de les explotacions Al bac apareix la 
fageda (Buxo-Fagetum sylvaticae i Buxo-Quercetum pubescentis fagetosum) i la 
roureda de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis), aquesta darrera però 
ocupant els indrets més assolellats. Ambdós tipus de bosc es troben barrejats amb 
pi roig (Pinus sylvestris). En la seva desembocadura a la riera de Les Lloses, s’hi ha 
desenvolupat el sargar (Saponario officinalis-Salicetum purpureae). En els prats 
més humits (Euphrasio pectinatae-Plantaginetum media) hi creixen una gran 
diversitat d’espècies d’orquídies com són l’Epipactis palustris, l’Orchis elata, l’O. 

Maculata, etc. 
 
La fauna es veu representada per la merla d’aigua (Cinclus cinclus), el blauet 
(Alcedo athis), el tritó pirinenc (Calotriton asper), la musaranya d’aigua (Neomys 

fodiens) i el barb de muntanya (Barbus meridionalis). 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
És una de les millors rieres del municipi de Ripoll, amb algunes basses prou grans i 
amb presència d’hàbitats i espècies d’interès. És també una de les zones del 
Ripollès amb una major diversitat d’orquídies. Els boscos de Bufatals i voltants de 
Vilardell, tot i que dominats per la pineda de pi roig, presenten alguna clapa de 
roureda de roure martinenc molt vella i també fagedes. 
 
Qualificació urbanística: 
 
Campdevànol 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Forestal, Clau C 
 

 
Ripoll 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Espai de conreu i pastura 
- Espai de bosc i muntanya 

 
 
Les Llosses 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona agrícola, Clau 11 
- Zona forestal de muntanya, Clau 12 
- Protecció cursos d’aigua, Clau 13 
 

 
Construccions existents: 
 
Únicament hi és present la masia aïllada del Vilardell. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
La zona es veu bàsicament afectada per l’obertura de pistes forestals, pel 
condicionament d’algunes masies que han causat grans estassades al bosc de 
ribera, i per l’explotació dels boscos més propers al curs d’aigua. També és una 
zona molt freqüentada a l’estiu, amb la conseqüent acumulació de deixalles, 
contaminació de la riera i molèsties sobretot a la fauna aquàtica. 
 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria desenvolupar un Pla de gestió forestal i sobretot de control de les eines de 
condicionament del terreny per evitar l’estassada excessiva, i especialment del bosc 
de ribera. Caldria també desenvolupar una vigilància més acurada a l’època estival.  



 

 

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

a) Es recomana la redacció i aplicació de PTGMF i PSG per tal de compatibilitzar 
l’explotació silvícola amb la conservació de la biodiversitat, especialment de 
les masses forestals amb un grau de maduresa més alt. 
 

b) S’hauria de respectar una distància de 50 metres de radi al voltant qualsevol 
font o brollador on no s’hi permetés cap tipus d’actuació. 
 

c) Per l’obertura de noves pistes caldria una llicència municipal, l’amplada mai 
hauria de ser superior als 3 metres i el seu ús tan sols destinat al propi de 
l’activitat forestal. 
 

d) Es recomana la no actuació en una franja de 5 m a banda i banda de la llera 
del riu, i una de 50 m on només hi siguin permeses les activitats agrícoles, 
ramaderes o forestals. 
 

e) Es recomana augmentar la vigilància per parts dels agents forestals durant 
el període estival, per tal d’assegurar una correcta freqüentació de l’espai i 
evitar la contaminació de la riera per abocaments de deixalles.  
 

 


