
 

 

L’Escala - Llastanosa 

Codi: 162 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
676,78 ha. Les Llosses i Ripoll. 
 
Delimitació: 
 

Per l’est, el límit segueix l’EIN de la serra de Milany. Fins arribar al sud, aquest 
ressegueix al límit comarcal d’Osona. Cap a l’oest, marca el límit la carretera N-
152a, fins al pont de la pista forestal que dona accés a la Llastanosa. Es segueix 
aquesta mateixa pista fins al Bofí on s’estableix el límit pel nord. Des d’aquí es 
baixa altra vegada fins al límit de l’EIN. 
  
Caracterització de l’espai: 
 
Aquesta àrea es troba situada damunt de materials eocènics marins i continentals 
amb estructures tectòniques que l’han fet incloure en la Geozona 151, al coll de 
Terradelles. Aquestes estructures tectòniques, de petites dimensions, han ajudat a 
configurar la secció estructural més acceptada actualment del Pirineu i de 
l’avantpaís reblegat, cosa que li confereix un gran interès científic i didàctic. Al coll 
Maranyic hi ha un aflorament de fòssils marins. 
 
La vegetació dominant als obacs està formada per un mosaic de boscos de faig i pi 
roig (Buxo-Fagetum sylvaticae i Buxo-Quercetum pubescentis fagetosum) i, als 
solells, rouredes de roure martinenc i pi roig (Buxo-Quercetum pubescentis) que 
encara mantenen algun peu de certa edat prop del Bofí. Allà on la riera de 
Vallfogona conflueix amb el riu Ter s’hi desenvolupa la verneda (Equiseto hyemalis-
Alnetum glutinosae). Hi són ben representades les pastures mesòfiles (Euphrasio 
pectinatae-Plantaginetum mediae) i les joncedes (Aphylanthetum). 
 



 

 

És un espai freqüentat per l’àliga marcenca (Circaetus gallicus), el picot negre 
(Dryocopus martius) i el liró gris (Glis glis). En els cursos d’aigua apareix la merla 
d’aigua (Cinclus cinclus). La llúdriga (Lutra lutra) s’hi ha tornat a establir. 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Aquest espai està bàsicament ocupat per boscos de pi roig però es va recuperant el 
bosc autòcton de roure martinenc, amb fagedes a les parts més fresques. Es 
complementa amb l’EIN de la serra de Milany tot incloent les pinedes i fagedes del 
marge dret de la riera de Vallfogona i les seves vernedes. Als boscos hi viu el picot 
negre, entre d’altres. S’hi localitza un notable aflorament per estudiar la tectònica 
pirinenca. 
 
Qualificació urbanística: 
 

 

Les Lloses  

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

• Sòl urbà: 
- Sòl urbà a desenvolupar a través d’un Pla 
Especial 
 
 

Ripoll 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Espai de bosc i muntanya 
- Espai de conreu i pastura 
- Paratge natural, Clau PN 

 
Construccions existents: 
 
No es troben moltes edificacions. Únicament cal destacar l’antiga parròquia de  
Sant Vicens de Puigmal (creada el 908) i dues masies aïllades: Llastanosa i el Bofí. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Els boscos d’aquest sector han estat tradicionalment explotats, fet que implica que 
quedin pocs exemplars d’arbres vells. És abundant la processionària del pi. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria desenvolupar un Pla de gestió forestal de pinedes i fagedes que permetin 
conservar els exemplars més vells, tot mantenint l’hàbitat forestal. Caldria també 
controlar les plagues forestals amb mètodes poc agressius.  
 



 

 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Caldria classificar com a SNU especialment protegit la zona de l’espai del 

municipi de les Llosses, que actualment consta com a Sòl Urbà a denvolupar 
a través d’un Pla especial, garantint d’aquesta manera la protecció dels 
valors ecològics. Aquesta desqualificació caldria fer-la a través d’una 
modificació puntual del planejament urbanístic corresponent. 

 
b) Es recomana la redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal per tal 

de gestionar els boscos de l’espai, recuperant els boscos autòctons com les 
pinedes i les fagedes, i eradicar les plagues agressives (processionària del 
pi) mitjançant mètodes de control. 
 

c) L’obertura de noves pistes hauria d’anar lligada a una llicència municipal. 
L’amplada d’aquestes mai haurà de ser superior als 3 metres i el seu ús 
hauria de ser destinat al propi de l’activitat forestal. 

 
d) El planejament vigent de Ripoll, autoritza dins el SNU agrícola, obres 

d’edificis o instal�lacions d’utilitat pública o interès social. Es recomana que 
tals construccions siguin percebudes per la redacció d’un Pla Especial que 
contempli l’impacte ambiental i paisatgístic i que reguli les condicions 
formals, estètiques i tècniques d’aquesta.   
 

e) El planejament vigent de les Lloses, autoritza en SNU la classificació de Sòl 
urbà per desenvolupar a través d’un Pla Especial,  aspecte considerat del tot 
incompatible amb les característiques d’aquest espai.  

 

 

 
 



 

 

 


