
 

 

Mines d’ Ogassa 

Codi: 168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
175,70 ha. Ogassa.  

 
Delimitació: 
 

Pel nord, el límit coincideix amb el de l’EIN de serra Cavallera des d’on, per sobre 
de can Camps i cap a l’oest, segueix la carena fins pujar al turó dels Castellets. 
D’allà, el límit davalla per la pista de can Coll i arriba a Ogassa. Des d’aquí, es 
segueix el torrent de la font Gran, puja per sobre Prat del Pinter cap al Rost i 
carena fins a sota els cingles de la Picola. 
 

Caracterització de l’espai: 
 
L’espai inclou la principal conca minera de Catalunya, amb el celobert de Can 
Camps i altres mines en galeria com la del Pinter, la Ramona i la Juncadella. A 
banda de l’hulla i altres roques sedimentàries, majoritàriament paleozoiques, 
afloren materials vulcanosedimentaris. La seva importància ha fet que es declarés 
com a Geòtop 143. El celobert de can Camps permet observar un aflorament de la 
discordança angular entre les lidites del Carbonífer prehercinià amb bretxes 
posthercinianes de gran interès didàctic. També permet observar fòssils de la 
vegetació que durant el període del Carbonífer devia poblar les conques 
intramuntanyoses, humides i càlides, d’aquesta regió. Es destaquen gèneres de 
falgueres i altres vegetals com: Pecopteris, Callipteridium, Sphenophyllum, 

Spheropteris, Calamites, Sigillaria, Cordaites, Dolerotheca, etc. 
 
Tot i que el sector està molt antropofitzat es comença a percebre signes de 
recuperació de la cobertura vegetal, fet que oculta i també protegeix els 
afloraments geològics. Els obacs estan ocupats per fagedes (Buxo-Fagetum 
sylvaticae i Buxo-Quercetum pubescentis fagetosum) i freixenedes (Brachypodio 
sylvatici-Fraxinetum excelsioris). A la solana hi domina la roureda de roure 



 

 

martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis) barrejada amb pi roig (Pinus sylvestris), 
boixedes (Buxo-Quercetum pubescentis buxetosum) i prats de dall 
(Arrhenatherion). 
 
La fauna vinculada a les cingleres pròximes està representada pel falcó pelegrí 
(Falco peregrinus), l’àliga daurada (Aquila chrysaetos) i el duc (Bubo bubo). També 
hi trobem l’isard (Rupicapra pyrenaica). 
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Es tracta d’una zona poc extensa i d’especial rellevància pels nombrosos punts 
d’interès geològic que s’hi concentren. Aquests són de gran importància científica, 
didàctica i històrica i tenen un paper rellevant en l’educació, tant d’escolars com 
universitaris. 
 

Qualificació urbanística: 
 

Ogassa 

 

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

 
Construccions existents: 
 
Es localitzen dues edificacions aïllades: Can Sairac i Can Camps. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
En alguns indrets hi ha un excés de freqüentació que està malmetent els fòssils i els 
seus afloraments, els quals també són sotmesos a l’erosió natural. El boscos 
pateixen un alt grau d’explotació important. Les infraestructures urbanes s’han 
construït sense tenir en compte la rellevància geològica del sector. 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria regular l’accés als afloraments de fòssils i incrementar-hi la vigilància. Cal 
també evitar que el condicionament de les mines per a visites turístiques no afecti 
la vegetació circumdant. 
 

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

a) Es recomana establir criteris de freqüentació de l’espai respectuosos amb el 
medi, per tal de que l’impacte generat sigui mínim, sobre el sòl, la flora i la 
fauna. A més, caldria augmentar la vigilància per part dels agents forestals 
per tal d’assegurar que es segueixen les bones pràctiques recomanades.  
 



 

 

b) Es recomana la redacció de PTGMF, per tal d’assolir una bona gestió dels 
boscos i evitar la seva sobreexplotació. 
 

c) Caldria prendre consciència de l’elevat valor científic que presenten els 
afloraments del sector, potenciant les activitats didàctiques respectuoses 
amb l’entorn i establint criteris de no edificació en tot l’àmbit.  
 
 

 
 
 

 


