
 

 

Serra de Santa Margarida de Vinyoles – Serra de Sovelles 

Codi: 159 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
1.524,73 ha. Les Llosses.  
 
Delimitació: 
 

El límit, pel nord i l’oest del puig Rodon, segueix el torrent que baixa a les Llosses. 
D’allà es dirigeix cap a can Dacs i, pel camí que puja a Sovelles s’enfila fins al puig 
Aliguer, des d’on davalla fins al límit amb Osona. Tot el límit sud coincideix amb 
aquest terme comarcal. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
L’espai es situa damunt de materials de l’Eocè superior i mitjà de l’avantpaís plegat. 
Els boscos de pi roig (Pinus sylvestris) representen la població més estesa, la qual 
probablement substitueix les fagedes (Buxo-Fagetum) i rouredes de roure 
martinenc (Buxo-Quercetum) que encara es mantenen en els llocs més ombrívols i 
assolellats, respectivament. Les zones desforestades presenten prats mesòfils 
(Euphrasio pectinatae-Plantaginetum mediai) i prats secs (Aphylantion). 
 
Pel que fa a la fauna destaca la presència de mamífers, com el gat salvatge (Felis 
silvestris), la guilla (Vulpes vulpes), el toixó (Meles meles) i el cabirol (Capreolus 
capreolus), entre d’altres. Entre els ocells, es poden veure el picot negre 
(Dryocopus martius), l’àliga calçada (Hieraetus pennatus), l’àliga marcenca 
(Circaetus gallicus) i el falcó pelegrí (Falco peregrinus). També hi ha una petita 
població d’abellerol (Merops apiaster), molt abundant, d’altra banda, en època de 
pas. Igualment hi són presents rèptils com l’escurçó (Vipera aspis), la serp verda 
(Malpolon monspessulanus), la serp llisa meridional (Coronella girondica), i la 
llisona (Anguis fragilis). Entre els amfibis, cal esmentar el tritó pirinenc (Calotriton 
asper), el tòtil (Alytes obstetricans) i la granota verda (Rana perezi). 
 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Aquesta serralada prepirinenca separa les comarques del Ripollès i d’Osona, i els 
seus boscos allotgen algunes espècies eurosiberianes com el picot negre. A més de 
la presència del falcó peregrí, hi ha una població d’àliga calçada (Hieraetus 
pennatus).  
 
Qualificació urbanística: 
 

Les Llosses 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona agrícola, Clau 11 
- Zona forestal i de muntanya, Clau 12 
- Nuclis rurals, Clau 15 

 

 
Construccions existents: 
 
Dispersats per l’àmbit de l’espai es troben diferents masies, algunes amb més bon 
estat de conservació, que d’altres. Entre aquestes cal esmentar: Enfruns, Castell de 
la Guàrdia, el Grau de l’Olla, Tremolosa, Portavella, les Falgoses, les Muntades i el 
Prat. Dins l’espai es troben diverses edificacions d’interès cultural, com són l’ermita 
de Santa Margarida, temple del segle XIII i modificat durant el s. XIX, Sant Sadurní 
de Sovelles, temple reedificat el s. XVIII i Sant Martí de Vinyoles. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’estat de conservació és acceptable. La zona encara manté bones extensions de 
boscos, i des de mitjans del segle XX han anat recuperant superfície. L’aprofitament 
forestal actual i sobretot l’obertura de pistes forestals i de desembosc que 
l’acompanyen, ha provocat algunes tallades excessives amb l’afecció fins i tot de 
fonts i torrents. El pas del gasoducte de Vic a Ripoll també va provocar l’afecció de 
boscos i rieres dels voltants de Sovelles, on la caiguda de roques va arribar a tallar 
algun torrent on hi vivien tritons pirinencs. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria desenvolupar un Pla de gestió forestal que permeti un aprofitament menys 
agressiu tot afavorint la limitació d’obertura de pistes i camins de desembosc. 
Caldria tenir cura, quan es realitzen les explotacions, de les fonts, prou escasses, i 
de les zones naturals més sensibles. Finalment, hi ha hauria d’haver una 
coordinació amb el planejament territorial amb la comarca d’Osona. 
 
 



 

 

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

a) Es recomana coordinar el planejament territorial del Ripollès i d’Osona per 
tal de millorar la situació actual de la gestió d’espais amb interès natural, 
paisatgístic i social compartit. 
 

b) Es recomana la redacció i aplicació de PTGMF i PSG per tal de compatibilitzar 
l’explotació silvícola amb la conservació de la biodiversitat associada, i 
especialment en aquells boscos amb un grau de maduresa més alt. 
 

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

d) Per l’obertura de noves pistes caldria 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. 
 

e) És convenient regular de manera específica les tanques per tal de garantir la 
permeabilitat de la fauna. Aquestes haurien de ser de fusta o vegetals i els 
filats longitudinals. En sòls forestals no s’hauria de permetre cap tipus de 
tanca. 
 
 

 
 

 


